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УДК 316.04.51.35 
 

ДЕРЖАВА ТА ДЕРЖАВНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТИ 
СОЦІОЛОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ 

 
Бурега Валерій Васильович 

завідувач кафедри соціології та політології  
Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний інститут» 

 
Авторське резюме 

У статті зроблено спробу переосмислення підходу до традиційного 
розуміння сучасної «держави» як соціального інституту. З’ясовується 
можливість розгляду проблематики функціонування держави на засадах 
аналізу її соціальної діяльності у форматі спеціально створеної та 
специфічно структурованої великомасштабної соціальної організації. 
Вказується, що розгляд держави у форматі соціального інституту може 
бути доцільним на етапі дослідження її ґенези,специфіки періоду 
становлення, а також для з’ясування можливих напрямків розвитку, а 
дослідження держави у вигляді соціальної організації розкриває перед 
соціологами додаткові можливості для об’єктивізації оцінок ефективності її 
діяльності. Пропонується таке розуміння «державності», яке презентує його 
як певний. комплекс ознак, що  характеризують процеси встановлення 
соціального порядку, як провідної умови досягнення бажаного рівня 
результативності життєдіяльності суспільного організму. Підкреслюється, 
рівень розвитку державності слід оцінювати за ступенем реалізації цілей 
суспільного розвитку на засадах забезпечення відповідного соціально-
адекваатного порядку. Наголошується на тому, що у контексті 
соціологічного дослідження уявляється доцільним розглядати «державність», 
як центральну та сутнісну характеристику процесу реалізації самої ідеї 
створення, становлення та існування «держави». 
Ключові слова: соціальний інститут, соціальна організація, соціальний 

порядок,соціально-адекватний соціальний порядок, ознаки 
розвинутої державності. 

 
ГОСУДАРСТВО И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ  

КАК ОБЪЕКТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 
 

Бурега Валерий Васильевич 
 

Авторское резюме 
В статье предпринята попытка переосмысления подходов к 

исследованию, одного их известнейших социальных феноменов, а именно 
государства. В отличие от традиционного подхода к рассмотрению проблем 
связанных с государством и вопросами связанными с успешностью его 
функционирования, в формате социального института, выясняется 
возможность иного подхода к их исследованию. Предлагается исследовать 
проблематику государства также и с использованием формата в виде 
социальной организации, специально создаваемой и целенаправленно 
структурируемой. Второй подход (в формате социальной организации), 
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способен доказать свою целесообразность в случае его применения, для 
анализа условий объективизации оценок и выбора мер для обеспечения 
эффективности функционирования государственной власти в виде 
органов государственного управления. Подчеркивается, что в силу 
вышеозначенного понимания сущности и содержания государства 
появляется возможность рассматривать «государственность» как 
центральную, сущностную характеристику процесса реализации 
государственной идеи, а также подчеркивается, что на этой основе 
определение «государственности» может выглядеть как определенный 
комплекс характеристик раскрывающих процессы установления 
соответствующего интересам властных социальных групп социального 
порядка. Акцентируется внимание на том, что такой порядок мыслится, 
прежде всего, как социально-адекватный. 
Ключевые слова: социальный институт, социальная организация, 

социальный порядок, социально-адекватный социальный порядок, 
признаки развитой государственности. 

 
STATE AND STATEHOODAS AN OBJECT  

OF SOCIOLOGICAL REFLECTION 
 

Valeriy Burega 
 

Abstract 
The article attempts to rethink the approaches to the article, an attempt 

to rethink approaches to the study, one of the most famous social phenomena, 
namely the state. In contrast to the traditional approach to address the 
problems associated with the state, and issues related to the success of its 
operations, in the form of a social institution, it turns out the possibility of a 
different approach to their research. It is proposed to examine the problems of 
the state and also using the format in the form of social organization, 
specifically created a structured and purposeful. It is noted that the first 
approach (in the format of a social institution) is appropriate in the study of its 
genesis and specific formation period, as well as to determine the possible 
directions of further development. The second approach (in the form of social 
organization) is able to prove its worth in the case of its application to the 
analysis of objectification assessment and selection of measures to ensure the 
conditions for the functioning of the government in the form of government. In 
fact, it is a sequence (if we talk about the logic of the appearance, formation 
and functioning of the state), but rather on an integrated approach when 
analyzing two different formats are invited to apply for the analysis of complex 
and very important in the life of society a social phenomenon – the state. On 
this basis, the author proposed to the definition of «state» – as part of a social 
system which originated and has been its emergence as a social institution in 
order to regulate the diversity of interactions and relationships between the 
members of society, based on the legitimate use of violence, which is 
particularly actualized with private property advent and then over a long 
historical period, against the background of complicating the process of social 
life evolved (for better functioning) in the form of large-scale and specially 
structured social organizations whose activities are based on the use of 
legitimate authority to control the processes of life of communities in different 
areas, taking into account their specificity of ideological attitudes and interests 
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of specific social groups, performing a leadership role in the community, as 
well as determine the direction and ways of its further development. It is 
emphasized that the effect thereof understanding of the nature and the state of 
content it is possible to consider the «state» as the center, the essential 
characteristic of the process of realization of the national idea and emphasizes 
that on this basis the definition of «state» may look like a certain set of 
characteristics revealing the processes of establishing the respective interests 
the power of social groups of the social order. Attention is drawn to the fact 
that such an order is primarily thought as a socially adequate 
Key words: social institution, social organization, social order, social and 

adequate social order, the signs of a developed state. 
 

Постановка проблеми. Соціологічна проблематика, яка 
пов’язується з «державою» та її певними характеристиками, що 
визначаються як «державність» розглядається в системі понять 
«суспільство», «соціальний інститут», «соціальна організація», 
«соціальна структура» тощо. При цьому системоутворюючим 
елементом для такої системи виступає необхідність у встановленні та 
здійсненні соціальних зв’язків й соціальних відносин і впорядкування 
їх таким чином, щоб максимально повно забезпечувалося 
функціонування державного механізму.  

Проте слід визнавати, що проблема держави в соціологічній 
науці не отримала свого остаточного вирішення у вигляді цільної та 
завершеної, спеціальної соціологічної концепції. Наслідком такого 
стану справ може бути визнана відсутність у переліку соціологічних 
дисциплін такої наукової дисципліни як «соціологія держави». 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Сучасний стан 
справ у вирішенні проблематики держави й державності був 
закладений ще з часів М. Вебера, яким сутність держави 
розглядалася саме в контексті аналізу політики, як покликання та 
професійної діяльності [4, с. 644-706]. Вказуючи на системність 
суспільства Т. Парсонс наголошував, що воно є відносно 
самодостатнім враховуючи критерії рівноваги між такими 
чинниками соціальної системи, як територіально впорядкована 
політична організація, доступ до економічних ресурсів, відтворення й 
соціалізація населення та культурна легітимізація системи як 
цілісності [9, с. 362]. При цьому, як ми бачимо – на перше місце 
ставиться саме політична організація під якої ми маємо розуміти 
державу 

Такий стан справ, можливо, пояснює розуміння С. М. Ліпсетом 
соціології політики, як наукової дисципліни, що вивчає 
взаємовідносини між суспільством і державою, між соціальним 
устроєм і політичними інститутами. Виходячи з цього державний 
устрій він розглядав у якості частини суспільної системи, що несе 
відповідальність за розподіл громадських ресурсів [7, с. 204]. 

Незважаючи на спробу П. Бурд’є аналізувати ґенезу духу 
держави та його прояв у структурі бюрократичного поля [1, с. 125-
166] основну увагу цього видатного вченого привернув саме 
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соціологічний аспект політики, знайшло своє віддзеркалення у його 
фундаментальному дослідженні «Соціологія політики». У цій роботи 
він розробляє концепцію соціальної структури суспільства, аналізує 
функціонування владних інститутів і специфіку прояву різних 
феноменів політичного представництва, які можуть призводити до 
узурпація влади у суспільстві на засадах політичного відчуження 
громадян в умовах, наприклад, порушень принципів 
представницької демократії [2]  

Разом з тим, увагу привертає робота Р. Макайвера «Реальність 
соціальної еволюції» в якій він робить спробу аналізу виникнення 
держави, як певної соціальної структури, що не мала ніякого початку 
в часі. Тобто мова йдеться не стільки про початок (як певний термін) 
держави, скільки про процес її виникнення та еволюціонування [8, 
с. 76-91]. 

Серед вітчизняних доробок у соціологічній проблематиці 
держави слід виокремити наукову роботу Б. Кістяківського «Сутність 
державної влади» (1913 р.) у якій він розподіляє концепції влади та до 
переліку яких він відносить й «силову» концепцію, що певним чином 
корелює з точкою зору М. Вебера про легітимізоване застосування 
державою насилля [10]. 

В наукових доробках сучасних вітчизняних дослідників, 
держава й така її ознака, як державність соціологічному аналізу 
спеціально не підпадали. Проте, питання, що пов’язувалися із 
дослідженнями окремих функцій, що виконуються апаратом 
державної влади, соціальною структурою та її динамікою під впливом 
діяльності (або бездіяльності) органів державної влади, 
моніторингових досліджень українського суспільства потрапляли у 
поле зору таких вчених як В. Ворона, Є. Головаха, А. Горбачик, 
О. Клименко, Н. Коваліско,О. Куценко, Н. Паніна, Ю. Саєнко, 
Ю. Романенко, А. Ручка, І. Рущенко, Л. Хижняк, М. Шульга та інших. 

Виходячи з цього метою статті слід визначачити спроб 
соціологічної рефлексії  феномену держави, переосмислення підходів 
до його визначення й розуміння та виходячи з цього – тлумачення 
поняття «державність». Враховуючи ступінь розробленості даної 
проблеми така спроба може визнаватися актуальною. 

Виклад основного матеріалу В соціологічній науці склалося 
достатньо чітке уявлення про факт розподілу цілісного соціального 
явища, у вигляді, людського суспільства на дві основні частини, що 
органічно поєднані між собою та до теперішнього часу не мали 
історичного досвіду окремо існування одна від одної. Мова йдеться 
про державу та громадянське суспільство. Проте, відволікаючись від 
оцінки стану та перспектив розвитку й бажаного усіма 
прогресивними демократичними силами домінування 
громадянського суспільства, принаймні в Україні, ми маємо усі 
підстави для того, щоб зосередитися на дослідженні поняття 
«держави», саме як політичної сфери суспільства у вигляді 
функціонуючих організаційних структур, що покликані розробляти та 
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реалізовувати політику, залишаючи аналіз соціальної сфери вільної 
від потреби використовувати владні механізми, тобто громадянського 
суспільства для досліджень у майбутньому.  

Такі підстави полягають, насамперед, у тієї ролі, що поки 
відіграє саме держава у нашому сучасному суспільному вітчизняному 
житті, його організації та забезпеченні. Тим більше, що такі підстави 
є актуальними внаслідок системних проблем та перманентних 
політичних, економічних, етнічних та релігійних криз, які 
характеризують українське суспільство нашого сьогодення. 

У контексті досліджень суспільства держава, частіше за все, 
розглядається у форматі соціального інституту, тобто комплексу 
сталої у часі сукупності формальних та неформальних норм і правил, 
які забезпечують стійку регламентацію, стабільне функціонування й 
соціальне регулювання  соціальних структур та утворень, 
життєдіяльність великих соціальних груп. Саме соціальні інститути, у 
більшості випадків, визначають характер домінуючих моделей 
взаємодії й взаємовідносин членів суспільства [11, с. 158]. 

Держава інституціоналізується протягом певного історичного 
періоду та набуває сталості як апарат, що забезпечує необхідну логіку 
суспільного розвитку в інтересах відповідних соціальних груп, для 
яких інші умови соціального існування є неприйнятними, виходячи з 
їх домінуючої ролі в суспільних відношеннях. 

Таке домінування стає можливим виходячи з тієї частини 
ресурсів, наприклад власності, яка контролюється або належить 
даним (домінуючим) соціальним групам. Найбільш рельєфним таке 
домінування стає з появою та розвитком приватної власності, яку 
необхідно не тільки  придбати, а й зберегти, та ще й захистити від 
тих, хто бажає її перерозподілу в інтересах інших соціальних груп.  

Таким чином зароджуючись та проходячи, достатньо складний  
і тривалий, період у людській історії, держава предстає перед людьми 
у вигляді соціального інституту. Саме такий  його формат – 
соціального інституту відкриває можливості для дослідження його 
ґенези, специфіки періоду становлення, а також для з’ясування 
можливих напрямків розвитку.  

Але коли процес становлення (усталення) завершується, 
природно постає питання організації функціонування держави, як 
соціального інституту, з метою утворення та підтримки певного 
соціального порядку. Такий порядок повинен відповідати головній 
меті суспільного розвитку або цілям, що визначаються правлячими 
соціальними групами та спільнотами (класами, олігархічними 
політичним чи військовими елітами тощо) на засадах відповідності 
пропонованих політичних програм корінним інтересам, 
встановленим принципам, правилам, нормам та традиціям тих 
соціальних верств з яких походить та кому належить державна 
влада, або від тих хто її контролює. При цьому, частіше за все, 
інтереси інших соціальних груп соціальних верств, соціальних класів 
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владними, у конкретній державі, угрупуваннями до урахування не 
приймаються. 

За таких умов постає питання, яке Е. Тоффлер сформулював як 
альтернативу між двома різновидами соціального порядку, одночасно 
наголошуючи на тому, що саме держава покликана його 
забезпечувати.  

Перший різновид – це суспільно потрібний порядок. Він 
визнається необхідним для забезпечення функціонування соціальних 
структур в інтересах громадян. 

Другий різновид – це «додатковий» порядок. При цьому такий 
«додатковий» порядок Е. Тоффлер виділяє за аналогією з 
марксистським визначенням додаткової вартості. Він акцентує увагу 
на тому, що такий соціальний порядок є порядком «надлишковим», 
що нав’язується суспільству в інтересах груп людей яким належить 
влада [13, с. 572]. 

Саме такий – «додатковий», «надлишковий» порядок має ознаки 
соціальної неадекватності в суспільному управлінні на, що 
вказувалося нами раніше в процесі розробки концептуальних засад 
«соціології державного управління» [3, с. 65]. 

Якщо продовжити конструювання уявлень про суспільно-
потрібний або соціально-адекватний соціальний порядок, що 
відповідав би ознакам соціальної адекватності та розвинутої 
державності, то доцільним було б вказати на те, що він мав би: 

1. створювати умови для реального соціального партнерства та 
його розвитку на усіх щаблях соціальної організації; 

2. забезпечувати правосуддя, виключно, на демократичних 
засадах та надавати усім членам суспільства однакові можливості для 
доступу до нього; 

3. впроваджувати такі моделі соціального управління які б в 
процесі прийняття та реалізації управлінських рішень враховували 
всі аспекти соціального життя: соціально-політичні, фінансово-
економічні, релігійно-етнічні, культурно-освітні, еколого-технологічні 
тощо та не давали б переваги одним з них у супереч з другими; 

4. реалізувати у суспільній практиці принципи соціальної, 
етнічної, гендерної, культурної, релігійної рівності для усіх членів 
суспільства; 

5. встановлювати гарантії продовольчої, енергетичної, 
інформаційної, військової, медико-екологічної безпеки та таке інше; 

6. розбудовувати систему соціально-політичних та економіко-
господарських відносин, що гарантують обов’язкову трудову 
зайнятість, соціальне забезпечення та соціальний захист усіх без 
винятку громадян. 

Цілком зрозуміло, що наданий вище перелік ознак соціальної 
адекватності держави є тільки грубим начерком та потребує 
спеціальної та детальної, скоріше за все, комплексної розробки. 

«Державність», традиційно розуміється як, відповідний 
суспільним певним уявленням, рівень ознак розвиненості держави. 
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Тем не менше, доволі часто терміни «держава» та «державність» 
використовуються як синоніми, що не є правильним, оскільки 
остання, частіше, розглядається в якості певного етапу розвитку 
конкретного історичного типу держави. Цілком можливо, що 
специфіка терміну «державність» повною мірою проявляє себе на 
такому етапі державного розвитку, коли воно усталено в своїх 
основних характеристиках, що дозволяє констатувати рівень 
соціального порядку, який забезпечує розвиток суспільства у 
відповідності з цілями бажаними для представників правлячої 
соціальної групи. 

У такому контексті, надзвичайно перспективним може бути 
положення, яке сформулював Е. Гідденс, про те, що сучасні соціальні 
інститути відмінні від таких їх видів та станів, які були актуальними 
на момент їх появи та становлення. Тобто, сучасна держава, як 
соціальний інститут – це вже не є таким, яким він уявлявся та 
виступав раніше.  

Скоріше за все, це обумовлюється тим, що Е. Гідденс вважає 
умовами для існування держави наявність політичного апарату 
управління, тобто таких інституцій як парламент або конгрес, 
чиновників державної служби, що управляють даною територією. 
При цьому законна влада такого владного апарату  підкріплюється 
законодавством та можливістю застосовувати військову силу для 
здійснення своєї політики [5, с. 372]. 

У зв’язку з цим, уявляється доцільним розглядати сучасний стан 
«держави» як соціального інституту, таким коли його ознаки у вигляді 
«державності» вже не потребують нового імпульсу для розвитку, 
створення додаткових соціальних інституцій (нових та більш крупних 
або дрібних), оскільки, як соціальний інститут, «держава» вже 
відбулася та функціонує повною мірою. Розвиток «державності», як 
сукупної характеристики функціонування сучасної «держави», було б 
доцільним розглядати вже у форматі великої та розвиненої до 
суспільних масштабів «соціальної організації». У такому випадку мова 
має вестися про «державність», як центральну та сутнісну 
характеристику процесу реалізації самої ідеї створення, становлення 
та існування «держави». 

Зміна формату соціального інституту на формат соціальної 
організації для аналізу держави в сучасних умовах має достатньо 
опрацьоване теоретичне підґрунтя у вигляді теорії організацій. Ідея 
соціальної організації достатньо рельєфно проявилася вже в роботі 
Герберта Спенсера «Соціальний організм», у якій він розглядає ґенезу 
ідеї соціальної організації в наслідок перенесення певних ознак 
організмів на соціальні групи. За його висловлюванням – 
перенесення, як наслідок сходження та посилення взаємної 
залежності «політичних» і «живих» тіл [12, с. 305-306]. 

Розуміння соціальної організації як соціальної системи, у 
сучасній науці, може бути презентовано двома основним точками 
зору. Перша з них, пов’язується з розумінням її в якості групи людей, 
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що об’єднуються спільністю зусиль для досягнення поставленої мети. 
Друга полягає у розумінні соціальної системи, як системи 
соціотехнічної, коли пропонується досліджувати організацію у вигляді 
впорядкованості множинних процесів між множинністю елементів, у 
часі та просторі, завдяки чому здійснюється їх відтворення та мають 
місце ефект системності та ознаки системного процесу. 

Саме це, дає можливість розглядати соціальну організацію як 
поодинокий випадок, як один із видів організації, що представляє 
собою впорядкованість людської діяльності та відношень 
множинності індивідів. При цьому відмічається можливість прояву 
синергетичного ефекту [6]. 

Останнє здається дуже важливим аналіз в контексті реалізації 
замислу ідеї «держави», через посередництво та завдяки 
«державності» соціальної організації. 

Виходячи з цього, можливо припустити, що використання саме 
такого підходу дозволяє В. Чепак трактувати соціальну організацію, 
як соціальну спільноту, що сформована для досягнення визначених 
цілей на засадах формалізації внутрішньої структури. У цьому 
значенні соціальна організація виступає елементом соціальної 
структури сучасного суспільства [11, с. 261]. 

Така соціальна спільнота (тобто соціальна організація), що 
сформувалася за рахунок особливого засобу її структурування, 
спеціально зорієнтована на виконання державних функцій, як 
уявляється, має усі підстави претендувати на реалізацію комплексу 
ознак державності, як свого спеціального позначення.  

Тобто, ми можемо презентувати сучасну державу у форматі 
спеціально створеної масштабної соціальної організації, що дозволяє 
зосереджуватися на впорядкуванні процесів функціонування її 
структурних елементів в інтересах досягнення максимальної 
ефективності тощо.  

Висновки. Виходячи з вищевикладеного маються певні 
підстави визначати «державу» – як частину суспільства, що виникла 
та усталилася як соціальний інститут з метою впорядкування всього 
різноманіття взаємодій і взаємовідносин між членами людської 
спільноти на засадах легітимного використання насильства, що набув 
актуальності з появою приватної власності та протягом всього 
історичного розвитку людства на тлі сутнісного ускладнення процесів 
суспільного буття трансформувався для ефективного функціонування 
у вигляді масштабних, та певним чином, структурованих соціальних 
організацій, основа діяльності яких полягає у використанні законної 
влади для управління життям громад на різних територіях, з різними 
ідеологічними настановами, в інтересах конкретних соціальних груп, 
що уособлюють провідну роль у даному суспільстві та визначають 
напрямки його розвитку. 

У зв’язку з цим, «державність» може бути визначена як 
сукупність певних ознак функціонування державних органів влади, 
що повинні оцінюватися за ступенем реалізації цілей суспільного 
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розвитку на засадах забезпечення відповідного соціально-
адекватного порядку. 
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Авторське резюме 
У статті схарактеризовано певні особливості практик споживання 

інформації та знань педагогами-слухачами курсів підвищення кваліфікації 
в умовах поширення ідеології інформаційного суспільства. 

Зазначено, що укорінення в Україні ідеології інформаційного 
суспільства сформувало нагальну потребу в постійному підвищенні рівня 
знань і необхідності безперервної освіти викладачів та педагогів. 
Акцентовано, що інформаційний прогрес створює виклик традиційним 
системам освіти і актуалізує питання перегляду методології, методики та 
організаційних засад сучасної освіти. За результатами дослідження 
визначено, що слухачі очікують: спеціалізації й наближення до проблемно-
орієнтованого навчання (орієнтир на потреби слухачів щодо менеджменту 
сучасного навчального закладу, володіння інформаційними та освітніми 
технологіями); трансформації функціонально-рольового навантаження 
педагогічного складу закладів підвищення кваліфікації; варіативності та 
поєднання методів й форм навчання. 
Ключові слова: інформація, інформаційні технології, інформаційно-

споживче суспільство, знання, Інтернет-споживання, освіта. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В УКРАИНЕ: 
ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 
 

Зоська Яна Владимировна, 
Иваць Оксана Михайловна 

 
Авторское резюме 

В статье охарактеризованы определенные особенности практик 
потребления информации и знаний педагогами-слушателями курсов 
повышения квалификации в условиях распространения идеологии 
информационного общества. 

Отмечено, что укоренение в Украине идеологии информационного 
общества сформировала настоятельную потребность в постоянном 
повышении уровня знаний и необходимости непрерывного образования 
преподавателей и педагогов. Акцентировано, что информационный 
прогресс создает вызов традиционным системам образования и 
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актуализирует вопрос пересмотра методологии, методики и 
организационных основ современного образования. По результатам 
исследования установлено, что слушатели ожидают: специализации и 
приближения к проблемно-ориентированного обучения (ориентир на 
потребности слушателей по менеджменту современного учебного 
заведения, владение информационными и образовательными 
технологиями) трансформации функционально-ролевого нагрузки 
педагогического состава учреждений повышения квалификации; 
вариативности и сочетание методов и форм обучения. 
Ключевые слова: информация, информационные технологии, 

информационно-потребительское общество, знание, Интернет-
потребление, образование. 

 
THE INFORMATION SOCIETY IN UKRAINE: THE CHALLENGE  

OF THE MODERN SYSTEM OF TEACHER TRAINING 
 

Yana Zoska, Oksana Ivats  
 

Abstract 
In Article Author determined certain features practical use of information 

and knowledge teachers-training courses in terms of the spread of the ideology 
of the Information Society. 

Emphasized that Ukrainian society is influenced by the ideology of 
consumer society and information society, information and knowledge have 
emerged as the most sought-after commodity. Indicated that consumer 
intentions Ukrainian accent carried on the information sector, which has 
developed rapidly. 

It is indicated that root in Ukraine ideology Information Society formed the 
urgent need for the nurturing of knowledge and the need for continuing 
education of teachers and educators. 

Studied the vast majority of teachers who were training courses 
Transcarpathian Institute of Postgraduate Education, to some extent aware of 
the need for constant updating of knowledge on demand reform of the 
educational sector in terms of increased dependence on information technology 
tools and educational for self-realization. 

The attention that the majority of teachers surveyed believe that studies in 
the institution of postgraduate education is to meet their own education needs, 
including the management of modern educational establishment, ownership 
information and educational technologies. 

The attention that progress information is challenging traditional systems 
of education and updates the issue of revision of the methodology, procedures 
and organizational principles of modern education. Determined that half of the 
respondents teaching staff understands that one of the important functions of 
modern education should be «stimulating self, self, constant thirst for 
knowledge». 

The study determined that the students claim: specialization and 
approach to problem-based learning (a reference to the needs of students on the 
modern management of the institution, ownership and educational information 
technology); transforming functional and load role of teacher training 
institutions; variation and combination of methods and forms of education, the 
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main ones to be practical classes (75 %), workshops (57 %), lectures (47 %) and 
training professionals (40 %). 

It is noted that in a society the phenomenon of «Education Without 
Borders» has become widespread, however training courses are not yet ready to 
accept remote form of training and not willing to complement its other forms, 
which give greater priority. 

It notes that information and knowledge are popular products among 
educators and teachers. According to sociological research activity recorded high 
consumption of knowledge in disciplines of modern management of the 
institution (37 %); Characteristics of information technology (31 %); Educational 
technology (26 %). 
Key words: information, information technology, information and consumer 

society, knowledge of Internet consumption, and education. 
 
Постановка проблеми. Сучасне українське суспільство багатьма 

вченими описується й аналізується як постіндустріальне, постмодерне, 
масове, мережеве.  

Під впливом культурної глобалізації в Україні відбувається 
поширення як ідеології споживчого, так й інформаційного суспільства. 
Сучасне українське суспільство на початку ХХI ст. знаходиться у стані 
цілеспрямованого й концентрованого зосередження на споживчому 
фетишизмі, соціальному консьюмеризмі – майже 60 % населення 
країни має прояви синдрому консьюмеризму [5]. Водночас, в Україні 
відбувається тотальне впровадження інформаційних і комунікаційних 
технологій, дуже швидко формуються засади інформаційного 
суспільства. Українці для збереження активності споживання в умовах 
дефіцитарної економіки частіше стали використовувати симуляційне 
символічне споживання та інформаційне споживання як субститут 
речового [4, 5]. Значна частина населення оснащена необхідними 
сучасними технічними засобами. Споживачі все більш активно 
інтегруються в ринок Інтернет-послуг,  залучаються до Інтернет-
комерції, стають активними учасниками Інтернет-економіки. 

Формування інформаційного суспільства підвищило не лише 
значущість інформації, інформаційних технологій, але й підвищило 
рівень споживання в інформаційно-комунікаційній сфері. Втім, 
значне насичення інформацією населення країни відбувається на 
фоні: дефіцитарності знань щодо можливостей її використання, 
відтворення, збереження; потреби ринку праці в спеціалістах, котрі 
знайомі з новими інформаційними технологіями та здатні ефективно 
їх використовувати при вирішенні складних професійних завдань в 
умовах інтеграції країни в загальносвітовий простір, залучення до 
процесів глобалізації, інформатизації та конкуренції. Разом з цим, 
освіта в Україні (як і в сучасному світі) знаходиться в кризовому стані 
і вимагає реформування, орієнтованого на інтелектуальний супровід 
розвитку суспільства задля формування і відтворення суспільного 
інтелекту відповідної якості. Попри це, прискорення інформаційного 
обміну та поступовий розвиток технологій вимагають постійного 
підвищення кваліфікації всього населення нашої країни протягом 
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життя, а особливо педагогів та викладачів. Тому практики 
споживання знань та інформації в умовах поширення ідеології 
інформаційного суспільства привертають увагу науковців. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Проблематиці 
споживання присвячені роботи багатьох вчених (А. Бард, З. Бауман, 
Ж. Бодрійяр, Т. Веблен, Дж. Де Грааф, Дж. Гелбрейт, Г. Маркузе, 
Дж. Рітцер, Д. Слейтер, А. Тоффлер, М. Фезерстоун, Е. Фромм). 
Проблематика  інформаційного суспільства теж не є новою 
(М. Кастельс, Е. Тоффлер, Д. Белл). 

Українська соціологічна думка охоплює численні аспекти. 
Особливості впливу і споживання медіа та соціальної комунікації 
також знаходяться в фокусі уваги українських вчених (А. Холод, 
Г. Почепцов, І. Чудовская, С. Барматова, В. Щербина, Е. Горошко та 
ін). Однак, на тлі численних праць, присвячених різним аспектам 
споживання, очевидною стає потреба окреслення специфіки 
соціальних практик споживання знань в умовах тотального 
впровадження інформаційних і комунікаційних технологій. 

Мета статті – визначити особливості практик споживання 
інформації та знань педагогами-слухачами курсів підвищення 
кваліфікації в умовах поширення ідеології інформаційного 
суспільства. 

Виклад основного матеріалу Україна має величезний 
потенціал для формування інформаційного суспільства. Вже 
очевидною стала тенденція до збільшення ролі інформації в житті 
українського суспільства. У структурі загального обсягу реалізованих 
послуг населенню країни у 2014-2015 роках п’яту частину обсягів 
складають послуги інформації та телекомунікації [10]. 

Наростаюча інформатизація суспільства, яка втілюється згідно 
Національної програми інформатизації України [3] призвела до 
активного споживання інформаційних технологій. Так, за 
інформацією Державної служби статистики з’ясовано, що переважна 
більшість підприємств (95,2 % – у 2015 р.; 93,4 % – у 2014 р.) 
використовували комп’ютери у своїй роботі та мали доступ до мережі 
Інтернет (93,3 % – у 2015 р.; 91,0 % – у 2014 р.) [2]. Відбувається 
віртуалізація професійної діяльності і повсякденних соціальних 
практик. 

Посиленню інформатизації в країні сприяла реалізація 
Комплексної програми створення єдиної національної системи 
зв’язку, а також активне використання телефонії, радіо, телебачення, 
мережі Інтернет, а також традиційних і електронних ЗМІ. Так, доходи 
в Україні від надання телекомунікаційних послуг (без урахування 
території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО) 
зростають з року в рік: 51 млрд. 865,9 млн. грн. у 2015 році; 48 млрд. 
911,6 млн. грн. у 2014 році [9]. 

Активна інформатизація, входження Україною в глобальний 
інформаційний простір дали можливість українцям реалізувати 
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доступ до світових інформаційних ресурсів, задовольнити їх потреби 
в інформаційних продуктах і послугах. 

Інтернет істотно посилив свої позиції в Україні як середовище 
реалізації споживання. За останні десятиліття кількість користувачів 
зросла в 100 разів і наприкінці 2015 року мала становити понад 
20 млн. осіб [6].  

Інтернет став сприяти гіперспоживанню українців для 
задоволення найширшого спектру потреб і формуванню нових 
моделей інформаційного споживання. Різноцільове використання 
мережі Інтернет засвідчує прояви інформаційного суспільства і 
підтверджує стабілізацію як традиційних форм використання мережі 
(комунікативна, пізнавально-рекреаційна), так і розвиток практик 
Інтернет-споживання, електронної комерції. Поведінку Інтернет-
споживачів можна розглядати як форму економічної, соціальної 
поведінки, так і знакову, символічну інтеракцію і форму 
самовираження.  

За результатами досліджень зафіксовано високу активність 
споживання не лише послуг, але й товарів інформаційно-
комунікаційної сфери. Наприкінці 2013 року 57 % українців у віці 
старше 16 років володіли смартфоном, комп’ютером, ноутбуком або 
планшетом [1]. У 2015 році кількість активних користувачів в 
мережах стільникових операторів України досягла показника у 59,45 
млн. споживачів [7]. З 2005 року до 2013 року роздрібний 
товарооборот підприємств в Україні за групою товарів „Комп’ютери, 
периферійне устаткування, програмне забезпечення” зріс майже у 
5,4 рази (2005 рік – 805 млн. грн.; 2013 – 4426 млн. грн.), а за групою 
товарів «Аудіо- та відеообладнання, включаючи телекомунікаційне 
устаткування» – у 4,1 рази (2005 рік – 805 млн. грн.; 2013 – 4426 млн. 
грн.) [11]. Сьогодні, значна частина населення оснащена необхідними 
сучасними технічними засобами. 

Швидкі темпи інформатизації, розвитку інформаційних 
технологій в українському суспільстві безумовно вимагають: 
піднесення інтересу в суспільстві до оновлення знань щодо 
інформаційної сфери; посилення ролі освіти та її інформатизації; 
постійного розвитку людських ресурсів; підготовки 
висококваліфікованих робітників. В країні вже зроблено певні кроки 
–парадигму освіти „навчання протягом життя» було визначено одним 
з пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти 
на початку ХХІ ст. [12; 13]. Втім, для інтелектуального супроводу 
розвитку інформаційного суспільства, для відповідної підготовки 
населення до постійних змін у сфері інформаційних технологій та на 
ринку праці в системі освіти повинно вирішуватись завдання щодо 
зміцнення комп’ютерної освіченості всіх верст населення. 

Якщо, навіть, молоді спеціалісти не володіють необхідними 
практичними вміннями в інформаційній сфері (як зазначають 
роботодавці) і змушені додатково підвищувати свій професійний 
рівень [8], то для фахівців, які здобували освіту декілька років потому 
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і мають певний стаж трудової діяльності, для безробітного населення 
і, навіть, для працівників освіти завдання зміцнення комп’ютерної 
освіченості є вкрай актуальним. 

Укорінення в Україні ідеології інформаційного суспільства 
сформувало нагальну потребу в постійному підвищенні рівня знань і 
необхідності безперервної освіти всього населення країни та особливо 
викладачів та педагогів. 

Так, за результатами опитування вчителів, які були слухачами 
курсів підвищення кваліфікації Закарпатського Інституту 
післядипломної педагогічної освіти (ІППО) (n=643; вибірка квотна; 
репрезентує генеральну сукупність за ознаками «стаж педагогічної 
роботи» та «кваліфікаційна категорія», довірча вірогідність отриманих 
результатів – 95%, теоретична припустима похибка ± 3,61 %), вже 
половина опитаних педагогів та вчителів гостро усвідомлює 
необхідність постійно оновлювати знання на вимогу реформуванню 
освітньої галузі в умовах посилення залежності від інформаційно-
технологічних засобів. Ще 30 % респондентів хоча й не акцентує 
увагу на соцієтальному тренді щодо постійного оновлення знань, втім 
наголошує на необхідності підвищення кваліфікації задля 
педагогічної самореалізації.  

Глибинне розуміння педагогами необхідності постійного 
самовдосконалення та безперервного навчання підтверджує інформація 
щодо факторів, які мотивують їх навчатись на курсах підвищення 
кваліфікації:  

Рис. 1. Розподіл відповідей респондентів щодо факторів, що 
стимулюють навчатися на курсах підвищення кваліфікації: 
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За результатами двовимірного розподілу відповідей 
респондентів на два запитання щодо мотивів підвищення 
кваліфікації можна виділити 3 групи споживачів послуг з 
підвищення кваліфікації, які мають схожі інтенції: споживачі-
інноватори (75 %), які мають прагнення до педагогічної 
самореалізації й прагнуть відповідати сучасним вимогам соціуму; 
споживачі-кар’єристи (13 %), які вдаються до підвищення 
кваліфікації задля кар’єрного зростання; вимушені споживачі (6 %), 
які потрапили на навчання в результаті соціо-нормативного впливу. 

Сьогодні процес накопичення знань визначає суспільний 
прогрес і тому знання перетворилися у найважливіший фактор 
суспільного розвитку в світі. Нажаль, науково-технічний прогрес та ера 
електронно-мережевих комунікацій в Україні призвели до відставання 
знаннєвого чинника від розвитку інформаційних технологій. Тому 
обов’язковою умовою для українського суспільства є подолання цього 
розриву і орієнтація в навчанні на отримання знань згідно потреб 
споживачів інформаційного суспільства та суспільства знань. 

Майже 80% опитаних вважають, що навчання у закладі 
післядипломної педагогічної освіти, перш за все, відповідає власним 
освітнім потребам, серед яких опитані зазначають пріоритет таких 
потреб: 

– Менеджмент сучасного навчального закладу (37 %). Серед цієї 
групи дещо більше слухачів, що мають стаж педагогічної роботи від 
16 років  і старше та кваліфікаційну катерогію «перша» або «вища»; 

– Володіння інформаційними технологіями (31 %). Серед 
представників цієї групи значно більше слухачів, що працюють в 
ДНЗ, мають стаж педагогічної роботи від 16 років  і старше; 

– Освітні технології (26 %). Серед цієї групи дещо більше 
слухачів, що працюють в ДНЗ, мають стаж педагогічної роботи від 
26 років і старше та  кваліфікаційну катерогію «спеціаліст»; 

– Соціально-психологічні аспекти взаємодії з учнями та 
батьками (Проблеми виховання, Практична психологія); 

− Робота з батьками) – по 23% відповідно. Серед цієї групи 
дещо більше слухачів, що мають стаж педагогічної роботи від 6 до 16 
років, працюють в основній школі (5-9 класи та 10-11 класи) та 
кваліфікаційну катерогію «спеціаліст». 

Можна констатувати, що педагоги усвідомлюють, що інновації у 
сфері інформаційних і телекомунікаційних технологій ставлять перед 
сучасними викладачами нові непрості завдання, які торкаються 
педагогіки, методики, адміністративного управління та 
фінансування, потреб забезпечення якості навчання і які вони мають 
терміново навчитись вирішувати. 

Суттєвість глобальної кризи освіти достатньо боляче 
відображається у критиці традиційної парадигми освіти, що 
орієнтована на технократичні й конформістські цінності.  

Нажаль лише половина опитаних педагогічних працівників 
розуміє, що стимулювання самоосвіти, самопідготовки, постійної 
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спраги знань є однією з важливих функцій сучасної освіти. Ця 
когорта (50 %) переконана, що провідна роль у власній освіті 
належить самій особі, що навчається. Ще 28 % опитаних – 
дотримуються цієї думки. В цілому, можна визначити, що 
превалююча більшість опитаних – майже 80 % певною мірою є 
прибічниками самоосвіти.  

З метою вирішення нових, нестандартних проблем в сучасному 
суспільстві істотно зростає роль методологічних, системних, 
міждисциплінарних знань людини. Інформаційний прогрес створює 
виклик традиційним системам освіти і актуалізує питання перегляду  
методології, методики та організаційних засад сучасної освіти. 

Безперечно, це потребує впровадження нових педагогічних 
підходів, що ґрунтуються на альтернативних механізмах передачі 
знань.  

Саме це пояснює позицію слухачів в очікуванні трансформації 
функціонально-рольового навантаження педагогічного складу 
закладів підвищення кваліфікації. 

Так, слухачі очікують нових підходів у викладанні (рис. 2), які 
передбачають більшу самостійність від слухачів на тлі постійного 
діалогу з викладачами-тьюторами, які організовують процес 
отримання знань, спрямовують та підтримують у оволодінні 
способами неперервного отримання нових знань та самоосвіти, або 
викладачами-коучами, які на власному прикладі демонструють 
можливості самостійного типу мислення, розвивають у слухачів 
вміння працювати з різною інформацією та різними даними. 

 
Рис. 2. Розподіл відповідей респондентів на запитання «В якій 

ролі Ви бачите викладача системи ІППО» 
 
Втім, говорити однозначно, що слухачі готові відмовитись від 

традиційної системи викладання із отриманням систематизованих та 
узагальнених знань – не можна (це підтверджує двовимірний 
розподіл відповідей, наведений у таблиці 1).  
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Таблиця 1 
Результати двовимірного розподілу відповідей респондентів на 

запитання «Провідна роль у власній освіті належить мені» та «В якій 
ролі Ви бачите викладача системи ІППО» 

 

Провідна роль у 
власній освіті 
належить мені 

В якій ролі Ви бачите викладача  
системи ІППО: 

Традиційни
й 

Фасилітатор
а 

Коуч
а 

Тьютор
а 

Цілком згоден 22.6 15.7 23.6 41.5 
Скоріше згоден, ніж не 
згоден 14.1 20.3 27.7 42.4 
Скоріше не згоден, ніж 
згоден 39.3 32.1 21.4 10.7 
Зовсім не згоден 37.5 0 0 62.5 
Важко відповісти 15.5 34.5 17.2 39.7 
всього 19.9 19.8 23.9 40.7 

 
З таблиці наочно видно, що навіть та група респондентів, яка 

вбачає власну провідну роль у власній освіті, не може повністю 
відмовитись від традиційної системи викладання). 

Суспільство знань та інформації вносить суттєві якісні зміни як 
в методологію сучасної освіти, так і в організацію цього процесу. 

Вочевидь, частка слухачів вже готова перейти до новітніх форм 
навчання, які передбачають рефлексію, критичний самоаналіз, 
проблемно-орієнтоване та взаємне навчання (див. рис. 3). Такі слухачі 
орієнтовані на проблемно-орієнтоване навчання і очікують навчання за 
конкретними курсами (дисциплінами): 

– навчання за обраним спецкурсом стаціонарно – 30 %; 
– індивідуальну програму підвищення кваліфікації – 18 %. 
Ці категорії слухачів надають перевагу доповненню цих форм 

самоосвітою та емпіричним навчанням (науково-
методичні/практичні семінари, спецкурси за місцем роботи) з 
домінуванням очного навчання (не надто захоплюються 
дистанційним навчанням). 

Третина опитаних не готова змінювати будь-що в організації 
процесу навчання і залишила б без змін ту систему, за якою 
навчалась дотепер (34 %). Для цієї категорії слухачів меншою мірою 
притаманна варіативність у доповненні існуючої системи навчання 
іншими новими формами. 
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Рис. 3. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Яку із 

наведених нижче форм організації навчання Ви обрали би у 
наступному» 

 
Нажаль, серед слухачів достатньо незначною є частка людей, 

дійсно готових до впровадження новітніх форм навчання, зокрема 
таких: 

– самоорганізація (самоосвіта – 17 %; дистанційна освіта – 12 %)  
– дещо більше слухачів, що мають стаж педагогічної роботи від 

6 до 16 років, працюють у старшій школі; 
– емпіричне навчання (науково-методичні/практичні семінари, 

спецкурси за місцем роботи – 9 %); 
– навчання в умовах, наближених до реальних (стажування у 

навчальних закладах – 24 %); 
– навчання з використанням ресурсів (очно-заочне – 30 %). 
Втім, переважна більшість опитаних слухачів готова до 

поєднання цих методів у будь-яких варіантах (див. таблицю 2). 
Хоча в суспільстві вже набуло поширення нове явище «освіта без 

кордонів», яке пов’язане з ліквідацією бар’єрів і впровадженням 
дистанційного навчання, втім слухачі підвищення кваліфікації ще не 
достатньо готові до сприйняття такої форми організації навчання 
(лише 12 %) та не охоче доповнюють нею інші форми, яким надають 
більший пріоритет. 
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Таблиця 2 
Перехресний аналіз розподілу відповідей респондентів на запитання 
«Яку із наведених нижче форм організації навчання Ви обрали би у 

наступному» 

Яку із 
наведених 
нижче форм 
організації 
навчання Ви 
обрали би у 
наступному 
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Індивідуальну 
програму 
підвищення 
кваліфікації 

100 11.5 19.5 27.4 28.3 27.4 15 8 0.9 

Дистанційну 16.7 100 33.3 24.4 11.5 14.1 17.9 5.1 0 
Очно-заочну 11.2 13.3 100 18.9 10.7 16.8 16.8 6.6 1.5 
Самоосвіту 28.2 17.3 33.6 100 20 30.9 17.3 11.8 1.8 
Навчання за 
обраним 
спецкурсом 
стаціонарно 

16.3 4.6 10.7 11.2 100 21.4 26 11.7 1.5 

Науково-
методичні/пр
актичні 
семінари, 
спецкурси за 
місцем 
роботи 

19.9 7.1 21.2 21.8 26.9 100 13.5 12.2 1.9 

Залишив би 
без змін ту, 
за якою 
навчався до 
тепер 

7.8 6.4 15.1 8.7 23.4 9.6 100 2.8 0.5 

Стажування 
у НЗ 

16.4 7.3 23.6 23.6 41.8 34.5 10.9 100 5.5 

Поєднав(ла) би 11.1 0 33.3 22.2 33.3 33.3 11.1 33.3 100 
Всього 17.6 12.1 30.5 17.1 30.5 24.3 34 8.6 1.4 

 
Отже в системі освіти з підвищення кваліфікації вчителів 

виникає необхідність відходу від класичних підходів і наближення до 
проблемно орієнтованих методів формування знань, а також 
зменшення дистанції між фундаментальними і прикладними 
дослідженнями. Найкращий результат у навчанні буде досягнуто 



Том ІІ, Випуск 3, Серія «Спеціальні та галузеві соціології» 

30 

поєднанням різних методів навчання. Особливу увагу варто 
приділити спеціалізації й проблемно-орієнтованому навчанню 
(орієнтир на потреби слухачів) у стаціонарних умовах із доповненням 
методами емпіричного навчання та навчання в умовах, наближених 
до реальних. 

Переважна більшість опитаних вбачає найвищий практико-
перетворюючий освітній потенціал в композиції форм та методів 
роботи зі слухачами, основними з яких є практичні заняття (75 %), 
майстер-класи (57 %), лекції (47 %) та тренінги фахівців (40 %). 

Отже, підвищення комп’ютерної грамотності населення, освіта 
українців протягом життя стали тими питаннями, які потребують 
негайного вирішення в умовах формування інформаційно-
споживчого суспільства з боку всіх зацікавлених сторін – державного 
сектору, бізнесу та суспільства в цілому.  

Висновки. Українське суспільство знаходиться під впливом 
ідеологій суспільства споживання та інформаційного суспільства. 
Інформація та знання стали виступати найбільш затребуваним 
товаром. Акцент споживчих інтенцій українців переноситься на 
інформаційну сферу. Укорінення в Україні ідеології інформаційного 
суспільства сформувало нагальну потребу в постійному підвищенні 
рівня знань і необхідності безперервної освіти всього населення 
країни та особливо викладачів та педагогів. Переважна більшість 
вчителів, які були слухачами курсів підвищення кваліфікації 
Закарпатського Інституту післядипломної педагогічної освіти, певною 
мірою усвідомлює необхідність постійного оновлення знань як на 
вимогу реформування освітньої галузі в умовах посилення залежності 
від інформаційно-технологічних засобів, так і задля педагогічної 
самореалізації. Майже 80 % опитаних вважає, що навчання у закладі 
післядипломної педагогічної освіти має задовольняти їх власні освітні 
потреби, зокрема щодо менеджменту сучасного навчального закладу, 
володіння інформаційними та освітніми технологіями. 

Глобальна криза освіти достатньо боляче відображається 
у критиці традиційної парадигми освіти – половина опитаних 
педагогічних працівників розуміє, що однією з важливих функцій 
сучасної освіти повинна бути «стимулювання самоосвіти, 
самопідготовки, постійної спраги знань». 

Інформаційний прогрес створює виклик традиційним системам 
освіти і актуалізує питання перегляду методології, методики та 
організаційних засад сучасної освіти. Слухачі очікують: 
трансформації функціонально-рольового навантаження педагогічного 
складу закладів підвищення кваліфікації й надають перевагу 
викладачам-тьюторам або викладачам-коучам; відходу від класичних 
підходів і наближення до проблемно орієнтованих методів 
формування знань; поєднання різних методів та форм навчання, 
основними з яких мають бути практичні заняття, майстер-класи, 
лекції та тренінги фахівців. Хоча в суспільстві явище «освіта без 
кордонів» вже набуло поширення, втім слухачі підвищення 
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кваліфікації ще не готові до сприйняття такої форми організації 
навчання та не охоче доповнюють нею інші форми, яким надають 
більший пріоритет.  
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ФЕНОМЕН ПРОСТОРОВО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  
НА ПРИКЛАДІ ПРИАЗОВ’Я 

 
Рущенко Ігор Петрович 
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Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний інститут» 

 
Авторське резюме 

У статті підіймається проблема неоднорідності масової свідомості, 
предметом якої є регіональна ідентичність. Використані дані емпіричного 
дослідження у формі масового репрезентативного опитування населення 
Приазов’я. Об’єктом – обрано доросле населення Донецької, Запорізької, 
Херсонської областей, що на думку істориків та географів, складає 
населення Приазов’я. З’ясовано, що просторово-територіальна ідентичність 
може не збігатися з адміністративним поділом. Так, 27,1 % опитаних 
обрали історико-географічну ідентичність – власну приналежність до 
Приазов’я; у Маріуполі – 41,2 %. Автор дійшов висновку, що регіональна 
ідентичність може бути багатовекторною, вона визначається низкою 
факторів – історико-географічними особливостями місцевості, рівнем 
освіченості респондентів, етнічністю, політичними орієнтаціями, впливами 
пропаганди. Регіональну свідомість можна конструювати. Проте 
нав’язування з політичними цілями штучних конструкцій може обертатися 
когнітивним дисонансом і латентним спротивом. В ситуації суспільно-
політичної кризи регіональні ідентичності можуть ставати предметом 
політичних спекуляцій. В умовах адміністративної реформи не 
виключається переформатування адміністративних одиниць півдня 
України, у тому числі і з використанням історичних маркерів, які сприймає 
значна частина населення.  
Ключові слова: територіальна ідентичність, регіональна ідентичність, 

етнічність, регіональна свідомість, історичні маркери. 
 

ФЕНОМЕН ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПРИАЗОВЬЯ 

 
Рущенко Игорь Петрович 

 
Авторское резюме 

В статье затрагивается проблема неоднородности массового сознания 
в аспекте региональной идентичности. Использованы данные 
эмпирического исследования, проведенного в конце 2015 г. методом 
массового репрезентативного опроса населения Приазовья. Объект – 
взрослое населения части Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, 
которые, по мнению историков и географов, образуют население 
Приазовья. Выяснено, что пространственно-территориальная идентичность 
может не совпадать с административным делением. Так, 27,1 % 
опрошенных избрали историко-географическую идентичность – указали на 
свою принадлежность Приазовью; в Мариуполе – 41,2 %. Автор пришел к 
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выводу, что региональная идентичность может быть многовекторной, она 
определяется рядом факторов – этничностью, политическими 
ориентациями, воздействием пропаганды. Региональную идентичность 
можно конструировать. Но навязывание с политическими целями 
искусственных конструкций может оборачиваться когнитивным 
диссонансом и латентным сопротивлением. В ситуации общественно-
политического кризиса региональные идентичности могут быть предметом 
политических спекуляций. В условиях административной реформы не 
исключается переформатирование административных единиц юга 
Украины, в том числе и путем использования исторических маркеров, 
которые благосклонно принимает значительная часть населения. 
Ключевые слова: территориальная идентичность, региональная 

идентичность, этничность, региональное сознание, исторические 
маркеры. 
 

SPATIAL AND TERRITORIAL IDENTITY BASED  
ON THE EXAMPLE OF THE AZOV REGION 

 
Ihor Rushchenko  

Abstract 
The article examines the problem of heterogeneity of the mass 

consciousness with regards to the issue of national identity. The article relies 
on the survey data carried out in a number of regions in Donetsk, 
Zaporizhzhya and Kherson provinces at the end of 2015. The latter areas are 
believed to represent the Azov region that is considered a geographic and 
historical, but not administrative region. The research question was formulated 
in the following way: do the locals have a common identity that pertains to the 
Azov region? According to the findings, spatial and territorial identity do not 
coincide with the administrative divisions: 27,1 % chose historical and 
geographical identity as a priority; in Mariupol 41,2 % (2/3 of respondents) 
agree with the idea that they could be defined as the Azov region inhabitants. 
Furthermore, 61 % indicated that they would support the idea of the Azov 
region being a separate administrative entity. This research demonstrates the 
phenomenon of heterogeneity of the mass consciousness when one could 
define different markers such as «Donetsk area», «Southeast», «Azov region», 
and even «Novorossiya». These markers may coexist or create their symbolic 
oppositions. The abovementioned options for identity could have been 
determined by different factors such as 1) historical and geographic specificity 
of the area; 2) propaganda and the processes of an artificial construction of 
mass stereotypes that have been taking place in the wake of creation of the 
Luhansk and the Donetsk provinces; 3) educational level and an ability to feel 
the so-called “regional patriotism”; 4) political attitudes and beliefs, particularly 
when the issue of regional identity becomes a salient point of the political 
discourse; 5) ethnicity, particularly when a feeling of regional identity overlaps 
with the ethnic interests and phobias. One could argue that based on this data 
we could witness some changes in the administrative divisions in the future. At 
the same time, sociologists should continue monitoring social and political 
attitudes in the border areas which is particularly relevant for a society 
confronted with the hybrid warfare when security services could use the issue 
of regional identity to stir up ethnic tensions.  
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Key words: territorial identity, regional identity, ethnicity, regional 
consciousness, historical markers. 

 
Постановка проблеми. Соціологія регіоналізму набула 

особливої актуальності у зв’язку з воєнною агресією Російської 
Федерації, яка 2014 р. зробила ставку на розчленування України, 
використовуючи внутрішні адміністративні кордони. Області на 
Сході та Півдні зусиллями колабораціоністів мали перетворюватися 
на «народні республіки» з наступним їх об’єднанням у «Новоросію». 
Тактика гібридної війни, яку застосував агресор, мала різнобічні 
наслідки в українському суспільстві з точки зору пробудження в 
широких масах почуттів ідентичності та необхідності практичного 
вибору в умовах гострої суспільно-політичної кризи. Зокрема, 
виникли ідеї ревізії адміністративних кордонів. Наприклад, на 
півночі Луганської області є укоріненою думка щодо належності цих 
територій не до Донбасу, а до Слобідської України (історично низка 
районів, дійсно, входила до Харківської губернії). У Маріуполі виник 
громадянський рух за виділення Приазов’я зі складу Донецької 
області у самостійне адміністративне утворення. Постає закономірне 
питання: наскільки адміністративний поділ, який встановлювався за 
радянських часів, виходячи з тогочасних політико-економічних 
міркувань, співпадає з реальною просторово-територіальною 
ідентичністю мешканців тих чи інших сіл, міст, районів сучасної 
України? 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Соціологію 
регіоналізму розробляє низка українських дослідників: І. Кононов, 
С. Макеєв, О. Стегній, Л. Нагорна, М. Чурилов, С. Щудло, Н. Черниш, 
С. Хобта, Н. Міхно, І. Сидор [1; 4; 5; 6; 8; 12; 14]. В останні роки 
найбільш ґрунтовними були наукові публікації в рамках сумісного 
міжрегіонального дослідження «Життєві світи Сходу і Заходу 
України», яке здійснювали соціологи кількох університетів під  
керівництвом професора І. Кононова [2; 3]. Соціологічні дослідження 
українського Приазов’я упроваджує кафедра філософії та соціології 
Маріупольського державного університету під керівництвом 
професора Б. Слющинського [9; 10; 11]. Проте об’єктом попередніх 
досліджень не була масова свідомість мешканців Приазов’я в аспекті 
їх регіональної ідентичності в умовах війни. 

Мета статті – описати особливості просторово-територіальної 
ідентичності мешканців українського Приазов’я, спираючись на дані 
масового репрезентативного опитування населення, здійсненого 
2016 р. за програмою діяльності Української миротворчої школи 
(УМШ) [7]. 

Виклад основного матеріалу Приазов’я – це географічний і 
історичний регіон. До українського Приазов’я (російська частина – 
від Таганрогу до Темрюку) входять декілька районів Донецької та 
Запорізької областей, а також Генічеський район Херсонської області. 
Зокрема, у Донецькій області – Новоазовський, Тельманівський, 
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Володарський та Першотравневий райони; у Запорізькій області – 
Бердянський, Приморський, Приазовський, Мелітопольський та 
Якимівський райони. Волноваський район Донецької області лише 
частково можна віднести до Приазов’я, а саме – його південну 
частину. Більша ж за обсягом північна частина цього найбільшого 
району Донеччини належить до «материкового» Донбасу. Виходячи з 
цих географічних міркувань для цілей емпіричного дослідження було 
побудовано стратифіковану триступеневу вибірку, шо мала 
репрезентативно відображати і міське, і сільське населення в 
частинах Донецької, Запорізької, Херсонської областей, яке автори 
дослідження віднесли до Приазов’я на підставі аналізу історико-
географічних праць українських вчених. Всього було опитано 1522 
респонденти методом індивідуального інтерв’ю. Об’єктом 
дослідження є доросле населення, що постійно проживає в містах та 
селах географічного району «Приазов’я» у віці від 16 років. Предмет 
дослідження – факти свідомості соціально-політичного спрямування, 
що визначають громадянську позицію різних прошарків населення, 
зокрема, відчуття просторово-територіальної ідентичності мешканців 
Приазов’я. 

Дослідницьке завдання формулювалося таким чином, аби 
з’ясувати, наскільки в обраних містах та районах України є 
поширеною регіональна ідентичність за маркером «Приазов’я»? 
Адміністративні кордони областей, як відомо, визначалися в УССР 
(УРСР) довільно в ході чисельних адміністративних реформ 1920-
1930 рр. Це, безумовно, з часом впливало на формування свідомості 
мешканців в аспекті територіальної ідентичності, проте, є підстави 
для гіпотези, що регіон Приазов’я існує не тільки в головах географів 
та краєзнавців. То що про це міркують пересічні громадяни 
південних районів України? 

Як ми бачимо з даних у таблиці 1, 27,1 % респондентів 
ідентифікують своє місце проживання з маркером «Приазов’я» у 
ситуації вільного вибору поміж кількома запропонованими 
варіантами (у т. ч. в списку присутня провокативна «Новоросія»). 
«Приазов’я» в підсумку зайняло третю позицію у списку. Отже, 
ідентичність існує, але вона не є доволі поширеною. Важливим, 
очевидно, результатом є те, що майже 14 % від числа опитаних не 
зробили жодного вибору, отже, їх свідомість фактично не оперує 
категоріями регіональної історичної або географічної ідентичності. 
Очевидно, регіональна (як і національна) свідомість є ознакою 
певного рівня розвитку особистості, і не кожна пересічна людина 
автоматично ідентифікує себе з регіоном. 
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Таблиця 1 
Розподіл відповідей на питання: 

«До якого регіону Ви відносити місто (селище, село), де зараз 
мешкаєте?» (Можна було зробити кілька відміток) 

Ранг за 
процентною 

часткою 

Регіон Процент  
відповідей 

І Південь України 39,6 % 
ІІ Донеччина 30,3 % 
ІІІ Приазов’я 27,1 % 
ІV Лівобережжя 6,9 % 
V Новоросія 4,9 % 
 Не змогли ідентифікувати регіон 13,8 % 

  
Поширеність відчуття належності до «Приазов’я», очевидно, є 

неоднорідною. Найбільше ця ідентичність присутня у жителів 
Маріуполя (41,2 %). Вона там конкурує з адміністративною 
ідентичністю – Донеччина (49,2 %). Найменший відсоток (13,6 %) 
вибору бренду «Приазов’я» зафіксовано у Генічеську (в місті опитано 
згідно вибірки 88 осіб). До речі, жодний з опитаних у  Генічеську не 
обрав позицію «Донеччина», що засвідчую не випадковість і 
розважливість суджень. 

Пряме запитання (у ситуації певного психологічного тиску) дає 
трохи інші результати (див. табл. 2). З відповідей виходить так, що 
майже 2/3 опитаних так чи інакше вважають себе мешканцями 
Приазов’я. Опитування переконує, регіональні ідентичності можуть 
виникати за різними вісями соціальних координат, отже, «Південь 
України» або «Донеччина» можуть «мирно співіснувати» у свідомості 
людей з визначенням їх регіону, як «Приазов’я». Тому, мабуть, пряме 
запитання (табл. 2) дає доволі значний відсоток тих, хто не заперечує 
належність до «Приазов’я». 

Таблиця 2.  
Розподіли відповідей на питання: 

Чи вважаєте Ви себе особисто мешканцем Приазов’я? 
Так Скоріше 

«так», ніж «ні» 
Важко 

відповісти 
Скоріше «ні», 

ніж «так» 
Ні 

30,9 % 32,7 % 18,7 % 9,2 % 8,5 % 
  

Регіональна, місцева ідентичність задаються у т.ч. і через 
референтні групи, знання історії та видатних особистостей, яких 
люди звикають вважати «своїми». Респондентам був запропонований 
тест на упізнання з певного кола відомих діячів, що мали стосунок до 
Приазов’я. У список навмисно внесені постаті, які репрезентують 
інші регіони країни. В цілому тест «спрацював», помилкових виборів 
не багато; 9,3 % респондентів чесно «зізналися» у своїй 
некомпетентності, а серед ідентифікованих постатей картина 
вимальовується наступним чином (див. табл. 3, 4). 
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Таблиця 3. 
Вибірка з повного списку імен (табл.4),  
постатей, що репрезентують Приазов’я 

№ Прізвище, ім’я Чим уславився % упізнання 
1 Бойко Володимир 

(1938 р.н.) 
генеральний директор 
Маріупольського 
металургійного комбінату 
ім. Ілліча, український 
політик, уродженець 
м. Маріуполь 

67,0 

2 Мазай Макар 
(1910-1941)  

сталевар Маріупольського 
металургійного комбінату 
ім. Ілліча 

21,4 

3 Куїнджі Архип 
(1842-1910)  

відомий художник 
грецького походження, 
уродженець м. Маріуполь 

20,8 

4 Ольшанський 
Костянтин  
(1915-1944)  

старший лейтенант 
морської піхоти, визволяв 
Маріуполь та Приазов’я від 
нацистів. 

19,7 

5 Махно Нестор 
(1888-1934) 

український політичний та 
військовий діяч, лідер 
анархістів, організатор 
селянського повстанського 
руху на півдні України у 
1918-1921 рр. 

6,8 

6 Осипенко Полина 
(1907-1939)  

радянська льотчиця, одна з 
перших жінок отримала 
звання Герой Радянського 
Союзу, уродженка села 
Новоспасівка (зараз - 
Осипенко) Бердянського 
району 

2,5 

7 Сєдов Георгій 
(1877-1914) 

Дослідник Арктики, 
уродженець хутору Крива 
Коса (зараз – селище Сєдово 
Новоазовського району) 

1,8 

8 Донцов Дмитро 
(1883-1973)  

український публіцист та 
політичний діяч, засновник 
теорії інтегрального 
націоналізму, уродженець 
м. Мелітополь 

0,5 

  
Як ми бачимо з результатів опитування, популярність того чи 

іншого діяча залежить, скоріше, не від реального місця в українській 
історії, а від пропаганди й «розкрученості» прізвища. Постать 
Донцова практично не відома – 0,5 % вибору – на рівні випадковості. 
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На Півдні та Сході українське просвітництво за роки незалежності 
фактично не мало шансів компенсувати наслідки радянської 
пропаганди, тим більше, що вона мала друге видання за часів 
панування Партії регіонів. На сьогодні навряд чи існує постать, яка б 
мала шанси ідеологічно поєднати соціальний простір Приазов’я. 

Таблиця 4. 
Розподіли відповідей на питання 

«Кого з цього списку Ви б віднесли до видатних діячів, 
історичних постатей регіону, де мешкаєте?»  

(Кількість відміток не обмежена) 
Видатні особи Валідний 

відсоток 
 Яворницький Дмитро – історик 0,0 
 Рєпін Ілля – живописець 0,9 
 Ольшанський Костянтин – старший лейтенант морської 
піхоти 

19,7 

 Мазай Макар – сталевар 21,4 
 Олійник Степан – поет 1,8 
 Сєдов Георгій – дослідник Арктики 1,8 
 Махно Нестор – повстанський командир 6,8 
 Куїнджі Архип – живописець 20,8 
 Білозір Катерина – народний митець 0,9 
Осипенко Полина – льотчиця 2,5 
Симиренко Володимир – селекціонер 1,2 
Донцов Дмитро – теоретик українського націоналізму 0,5 
Бойко Володимир – генеральний директор 67,0 
Важко визначитись 9,3 
Прим.: Правильні відповіді залите сірим 

Респондентам було запропоновано подумати над питанням 
доцільності гіпотетичного об’єднання кількох міст та районів у 
Приазовський округ. Дані наведено у табл. 5. 

Таблиця 5. 
Розподіли відповідей на питання: 

«Існує думка, що землі історичного регіону Приазов’я  
(від Маріуполя до Генічеська, включно з Мелітополем та 

Бердянськом) можна було б об’єднати в адміністративний 
округ чи область під час адміністративної реформи. Як Ви 

ставитися до цього»? 
Позитивно 

 
Скоріше 

позитивно, 
ніж 

негативно 

Важко 
відповісти 

 

Скоріше 
негативно, 

ніж 
позитивно 

Негативно 
 

17,8 % 43,6 % 21,8 % 11,2 % 5,6 % 
 

У цілому переважають позитивні відповіді фактично на рівні 
показників прямого запитання щодо ідентифікації особи з 
Приазов’ям, тобто таке поєднання земель (від Маріуполя до 
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Генічеська) під брендом Приазов’я припускають більш ніж 61 % 
опитаних. 

Нарешті, було запитано у мешканців Приазов’я щодо їх 
ставлення до новітньої ініціативи, яка народилася під час російсько-
української війни щодо виходу Маріуполя з Донецької області. Треба 
зазначити, стосунки громади Маріуполя з Донецьком складалися не 
просто, скоріше, їх можна визначити як конкурентними. Донецька і 
Луганська області фактично розпалися, і на часі, дійсно, обговорити 
можливі варіанти адміністративних кордонів за умови, що лінія 
розмежування поміж ЗСУ та комбінованими російсько-
терористичними військами збережеться надовго. Отже, в структуру 
інтерв’ю було включено відповідне питання (див. табл. 6). Отримані 
дані показують, що більшість респондентів ставиться до новації з 
обережністю, а крайні позиції (або цілковита підтримка, або 
категоричне несприйняття) – на загал складають 1/3 опитаних. Треба 
зазначити, що після хвиль сепаратизму населення ставиться з 
підозрою до подібних новацій, бо як би це не обернулося новими 
ускладненнями.  

Таблиця 6. 
Розподіли відповідей на питання: 

«В Маріуполі виникла громадська ініціатива щодо виходу міста зі 
складу Донецької області під час адміністративної реформи, яка 

на часі в Україні. Як Ви ставитися до подібної ідеї»? 
Цілком 

підтримую 
Таке можливо, 
але треба усе 

ретельно 
продумати 

Сумніваюся у 
доцільності 

Категорично 
проти 

18,1 45,7 20,5 15,1 
 

Безумовно, більш цікаво за загальні дані, подивитися на 
відповіді респондентів, опитаних у Маріуполі, де і народилася 
ініціатива (див. табл. 7).  

Таблиця 7. 
Розподіл відповідей мешканців Маріуполя  

(всього опитано 652 особи) 
 Валідний відсоток 

 Цілком підтримую 28,3 
 Таке можливо, але треба усе ретельно 
продумати 

41,0 

 Сумніваюся у доцільності 21,2 
 Категорично проти 9,5 
 

Тут ми бачимо більший відсоток (+10,2 %) активних 
прихильників ідеї виокремлення міста зі складу Донецької області. 
Власне противників ініціативи – менша частка (на загал – 35,6 %). 
Що це може означати з практичної точки зору? Ініціатива, за умов її 
перетворення на політичне гасло, може принести дивіденди 
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ініціаторам, а в перспективі цю ідею потрібно серйозно вивчити, бо, 
можливо, Донецька та Луганська області у старих форматах у 
майбутньому існувати не будуть. 

Висновки та подальші перспективи дослідження. Просторово-
територіальна ідентичність є багатоступеневою конструкцією як 
індивідуальної, так і масової свідомостей. Перша сходинка – 
належність до місця проживання (село, селище, місто) – не викликає 
суттєвого роздвоєння свідомості (за виключенням особливих випадків 
– для вчорашніх переселенців і осіб, що не мають місцевого коріння). У 
наступному, чим вищим є щабель, тим складніше дається 
ідентичність, особливо, для нерозвинутих осіб зі слабкою 
громадянської і національною свідомістю. Дослідження демонструє 
феномен багатовекторності регіональної свідомості, коли паралельно 
можуть існувати різні маркери, наприклад, «Донеччина», «Південний 
схід», «Приазов’я», навіть, «Новоросія». Ці маркери можуть або 
співіснувати, або створювати символічні опозиції. Прихильність до тієї 
або іншої ідентичності, очевидно, визначається багатьма факторами, у 
т.ч. (1) історико-географічною специфікою місцевості, подіями минулої 
доби, які наклали свій відбиток на масову свідомість та історичну 
пам’ять; (2) пропагандою та потугами штучного конструювання 
стереотипів масової свідомості, що, наприклад, відбувалося за 
радянських часів після утворення Луганської і Донецької областей; (3) 
рівнем розвитку особистості, освіченістю, здатністю мислити більш 
широкими категоріями та відчувати «регіональний патріотизм»; (4) 
політичними настановами та уподобаннями, якщо регіональна 
ідентичність є предметом політичного дискурсу та міжпартійної 
боротьби; (5) етнічністю, якщо регіональна ідентичність 
перехрещується з етнічними інтересами або фобіями.  

Регіональна ідентичність «Приазов’я» у колективній свідомості 
мешканців відповідних районів має наступне поширення: близько 
30 % респондентів є носіями відповідної ідентичності, хоча вона не є 
виключною та, можливо, домінуючою; 18 % опитаних є доволі 
палкими та свідомими прихильниками бренда «Приазов’я», вони 
згодні об’єднати відповідні землі в адміністративну структуру – чи то 
область, чи округ – з такою ж назвою. Цікаво, що така ж за обсягом 
частка мешканців – налаштована проти, ці людини не згодні 
приймати відповідну ідентичність та скептично ставляться до 
бренду. Проте 2/3 – демонструють певну гнучкість: ідентичність за 
маркером «Приазов’я» у них не викликає ніяких негативних почуттів, 
і вони не проти за певних обставин навіть погодитися на 
адміністративне об’єднання. Питання в тому, чи комусь з політиків 
чи партіям буде потрібно розігрувати карту Приазов’я? Встановлено, 
популярність бренду «Приазов’я» спадає у просуванні від Маріуполя 
до Генічеська. Можливо, деяка частина Маріуполя активно культивує 
ідентичність Приазов’я, як альтернативу Донецької ідентичності, 
позитивний сенс якої було підірвано відомими подіями. Окремо 
варто сказати про просвітницьку та культурницьку роботу в регіоні. 
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Свого часу більшовики витратили багато ресурсів не те, аби 
переконати населення у донецькій ідентичності, коли створювалися з 
нічев’я Луганська і Донецька області. І в радянський, і у «біло-
блакитний» періоди генерувалися потужні міфи, аби у свідомості 
мешканців об’єднати ці землі та декларувати наявність окремого 
«донбаського народу», не схожого на українців. Думається, що 
актуальним завданням у прикордонних областях є поширення 
українських культурних та історичних цінностей. Головний 
ідеологічний посил має звучати так: «Приазов’я є споконвічною 
українською землею!» 

Цілком очевидно, що не можна втрачати контроль за розвитком 
масової свідомості у прикордонних районах, тим більше, за умов 
інформаційної війни та використання військово-цивільних операцій, 
що мають дестабілізувати ситуацію в регіонах України. Продовження 
соціологічного спостереження може бути корисним заходом для 
посилення національної безпеки та своєчасного реагування на 
приховані загрози. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НЕТИПОВОГО ДИТИНСТВА  
В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ 

 
Клименко Олена Юріївна  

 
Авторське резюме 

У статті розкрито проблему формування нетипового дитинства в 
умовах проведення збройного конфлікту, висвітлено особливості 
зазначеного процесу в українських реаліях та наведено приклади 
міжнародної практики вирішення питання попередження залучення дітей 
до бойових дій. Проблема захисту неповнолітніх в умовах ведення 
збройного конфлікту має міжнародне значення та вимагає об’єднання 
зусиль світового співтовариства для пошуку шляхів її вирішення. 
Проведення збройного конфлікту на Сході України спровокувало 
виникнення комплексу соціальних проблем, які суттєво збільшили ризики 
для дітей та їх родин, що потрапили у кризові ситуації через проведення 
бойових дій та окупацію місць їх постійного перебування. До їх переліку 
належать: поява дітей-комбатантів та дітей-солдатів, різке збільшення 
дітей-інвалідів та соціально занедбаних дітей, падіння рівня 
народжуваності. Автор детально аналізує той факт, що нині в Україні 
відсутня стратегія упередження негативних впливів на здоров’я дітей та 
жінок репродуктивного віку в зоні ведення бойових дій такого фактору, 
як блокада, у результаті якої відсутні повноцінне харчування, безпечне 
водопостачання, належне медичне обслуговування, психологічна 
допомога. Наслідками перебування в таких кризових ситуаціях стають 
висока смертність серед дітей та новонароджених, випадки голоду, 
психічне та фізичне виснаження. Висвітлення практики міжнародного 
досвіду дало автору можливість прийти до висновку, що діти 
погоджуються ставати солдатами за умов психологічного тиску, 
економічних негараздів, ідеологічних чи політичних переконань, 
культурних традицій, соціальної бездоглядності, фінансової 
зацікавленості. 
Ключові слова: нетипове дитинство, діти-солдати, діти-комбатанти, 

кризова ситуація, збройний конфлікт, бойові дії. 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕТИПИЧНОГО ДЕТСТВА  
В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 

 
Клименко Елена Юрьевна  

Авторское резюме 
В статье раскрывается проблема формирования нетипичного 

детства в условиях проведения вооруженного конфликта, освещаются 
особенности указанного процесса в украинских реалиях и приведены 
примеры международной практики решения вопроса предупреждения 
привлечения детей к участию в боевых действиях. Проблема защиты 
несовершеннолетних в условиях ведения вооруженного конфликта имеет 
международное значение и требует объединения усилий мирового 
сообщества для поиска путей ее решения. Вооруженный конфликт на 



Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць  

47 

Востоке Украины спровоцировал возникновение комплекса социальных 
проблем, которые существенно увеличили риски для детей и их семей, 
которые попали в кризисные ситуации ввиду проведения боевых 
действий и оккупации мест их постоянного пребывания. К числу 
подобных проблем относятся: появление таких категорий как дети-
комбатанты, дети-солдаты, резкое увеличение численности детей-
инвалидов и социально запущенных детей, падение уровня рождаемости. 
Ключевые слова: нетипичное детство, дети-солдаты, дети-комбатанты, 

кризисная ситуация, вооруженный конфликт, боевые действия. 
 

FEATURES OF FORMATION ATYPICAL CHILDHOOD  
IN SITUATIONS OF ARMED CONFLICT 

 
Elena Klymenko 

 
Abstract 

The article opens the problem of forming atypical childhood in conditions 
of armed conflict, the peculiarities of this process in the Ukrainian realities and 
international practice examples address the issue of prevention of involvement 
of children in hostilities. The problem of the protection of minors in conditions 
of armed conflict is of international importance and requires joint efforts of the 
international community to find ways to solve it. Implementation of the armed 
conflict in eastern Ukraine provoked the emergence of complex social problems, 
which significantly increased the risks for children and their families who are 
in crisis by conducting military operations and occupation of their places of 
permanent residence. Their list includes: the emergence of child combatants 
and child soldiers, a sharp increase of children with disabilities and 
disadvantaged children fall in the birth rate.  

The author analyzes in detail the fact that today in Ukraine has no 
strategy to prevent negative impacts on the health of children and women of 
reproductive age in the zone of combat factors such as the blockade, which 
resulted in no nutrition, safe water, proper medical care and psychological 
help. The consequences of being in such a crisis are high mortality among 
children and infants, famines, mental and physical exhaustion. Coverage 
practice of international experience gave the author the opportunity to come to 
the conclusion that children become soldiers in the conditions of psychological 
pressure, economic hardship, ideological or political beliefs, cultural traditions, 
social neglect and financial interest. The article says that typically in society as 
children are considered exceptional sensitivity and, therefore, the duty of any 
state – the government must give them the necessary assistance and create 
favorable conditions for the establishment and development because most 
children need social security under certain circumstances because they are in 
crisiscircumstances.  
Key words: atypical childhood, child soldiers, child combatants, crisis, armed 

conflict, fighting. 
 

Постановка проблеми. Основним критерієм, що визначає 
становище дитини в суспільстві, є ставлення до неї соціуму, 
відповідно до якого держава формує основні засади соціальної 
політики та розробляє стратегії захисту й забезпечення зазначеної 
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категорії населення. Нині світове співтовариство офіційно визнало, 
що дітям життєво необхідні: забезпечення − гарантія прав та свобод, 
які надають доступ до повноцінного існування в суспільстві, захист 
− убезпечення життя та здоров’я від негативних впливів кризових 
ситуацій та участь − можливість долучитися до процесу прийняття 
рішень та повноправно жити в дорослому світі. Оскільки, зазвичай, 
діти розглядаються виключного як об’єкти впливу на них 
суспільства, то обов’язок будь-якої держави – є надати їм необхідну 
допомогу і створити сприятливі умови для становлення та розвитку. 
Найбільше соціальних гарантій потребують діти, котрі за тих чи 
інших обставин опинилися в кризовій ситуації, яка виникла 
внаслідок війни, екологічних чи техногенних катастроф тощо. Тому 
соціальний захист дітей набуває особливого − стратегічного 
значення за умов ведення бойових дій, наприклад, проведення 
антитерористичної операції (АТО). Реалії життя українського 
суспільства сьогодення такі, що частина Донецької та Луганської 
областей окуповані незаконними збройними формуваннями і не 
контролюються офіційною владою.  

Аналіз наукових досліджень та публікацій. В Україні 
зазначена проблема недостатньо досліджена. Існує аналітична 
доповідь Національного інститут стратегічних досліджень щодо 
необхідності узгодження правових аспектів визначення статусу та 
умов надання соціальних гарантій дітям із зони АТО та 
вдосконалення нормативно-правової бази щодо дотримання 
конституційних прав і свобод громадян. У контексті вивчення 
можливих наслідків для суспільства прямої та опосередкованої 
участі дітей у збройному конфлікті зазначеного типу, існує науковий 
доробок американських та ізраїльських дослідників, які акцентували 
на проблемах: збільшення дитячої інвалідності − Дж, Мечел, появи 
дітей-солдат − І. Мак-Конан, гендерних особливостях наслідків для 
дітей участі в бойових діях − К. Алмквист та безпеки дітей в умовах 
такого кризового явища як війна [4; 6]. 

До початку бойових дій, за даними офіційної статистики, в 
зазначених районах проживало з батьками близько 1 млн дітей від 0 
до 18 років. За інформацією Д. Касьянової − керівника проектів 
Гуманітарного штабу Р. Ахметова, на початок літа 2015 р. в зоні АТО 
перебувало 500 тисяч дітей, серед них 14 тисяч − з обмеженими 
можливостями, 7 тисяч − сиріт і дітей, що позбавлені батьківського 
піклування, та 30 тисяч − новонароджених. При цьому на території 
України, згідно з даними Міністерства соціальної політики 
зареєстровано 150 тисяч дітей «тимчасово переміщених осіб», що 
становить лише 15 % від загальної кількості, де перебувають ще 350 
тисяч − невідомо [9]. 

Метою статті є висвітлення проблеми залучення дітей до 
участі у збройних конфліктах 

Виклад основного матеріалу. Проведення збройного 
конфлікту на Сході України спровокувало виникнення комплексу 
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соціальних проблем, які суттєво збільшили ризики для дітей та їх 
родин, що потрапили у кризові ситуації через проведення бойових 
дій та окупацію місць їх постійного перебування. До їх переліку 
належать: поява дітей-комбатантів та дітей-солдатів, різке 
збільшення дітей-інвалідів та соціально занедбаних дітей, падіння 
рівня народжуваності 

Економічні негаразди та життя на крайній межі виживання 
стають пусковими механізмами виникнення такого серйозного 
явища як діти-солдати та діти-комбатанти. Зазначені поняття 
розрізняються Женевською конвенцією. 

Діти-солдати − це діти до 18 років, які завербовані до збройних 
сил і беруть участь у політичному насильстві [4, c. 7]. Діти з бідних і 
маргіналізованих соціальних станів, а також розлучених з батьками, 
відірваних від сім’ї з великою імовірністю можуть долучитися до 
незаконних збройних формувань. 

Діти-комбатанти − це діти від 15 до 18 років, яких призвали на 
службу до збройних сил, чи військових формувань, що вважають 
себе такими. Держави-учасниці збройного конфлікту, користуючись 
власним законодавством, можуть мобілізовувати до регулярної армії 
дітей зазначеної вікової категорії. За цих умов міжнародне право 
надає дитині статусу комбатанта. 

Як доводить міжнародна практика, діти погоджуються ставати 
солдатами за умов психологічного тиску, економічних негараздів, 
ідеологічних чи політичних переконань, культурних традицій, 
соціальної бездоглядності, фінансової зацікавленості. Дослідження, 
проведені Генеральним Секретарем ООН Грасою Машел у серпні 
1996 р. з питань використання дітей як солдат упродовж 1965-1995 
рр. надали можливості дійти висновку, що основний фактор 
приходу дитини до армії чи участі в збройних формуваннях − 
економічний. «Голод і бідність можуть штовхати батьків віддавати 
своїх дітей на військову службу» [4, c. 311]. 

Дітей вербують до складу військових формувань не тільки 
тому, що не вистачає дорослих. Існує думка, що − саме неповнолітні 
є ідеальними солдатами. На відміну від військових, вони 
невибагливі й дисциплінованіші, ними легше керувати, нав’язуючи 
власні ідеологічні переконання. Малолітні солдати здатні не 
замислюючись піти на вбивство. Вони не в змозі адекватно оцінити 
реальну небезпеку для свого життя, тому їх можна задіяти в 
найнебезпечніших операціях, посилаючи на вірну смерть [10]. 
Зазначені обставини передбачені Женевською конвенцію, яка 
визначає: держава-агресор, яка окупувала території, не повинна 
змінювати громадянства дітей та зараховувати їх до своїх 
військових формувань чи організацій, залучати до проведення 
військових операцій [10, ст. 50, 51.]. 

Участь дітей у військових конфліктах стала можливою після 
появи на ринку озброєнь простих в обігу систем автоматичної зброї 
(полегшеного зразка). За даними американської військової 
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статистики, кількість юних бійців на Близькому Сході збільшилася, а 
їх середній вік знизився в окремих випадках до 6-7 років. Окрім 
гвинтівки або автомата, підлітки більше нічого не застосовують, але, 
пройшовши жорсткий курс навчання, успішно б’ються нарівні з 
дорослими. Поширення вогнепальної зброї в усьому світі призвело до 
розвитку культури насильства в багатьох громадах, тобто зброя сама 
по собі стала символом свободи та зміцнення авторитету [1, c. 18]. 

Досвід американо-іракських війн доводить, що у своїй 
більшості діти-солдати втрачають усвідомлення цінності людського 
життя та стають ефективними й дисциплінованими виконавцями, 
обираючи професію найманців. Крім того, для учасників збройного 
конфлікту використання малолітніх бойовиків економічно дуже 
вигідне. В армійських підрозділах США військових вчать, які заходи 
необхідно вжити в разі зустрічі з дітьми-комбатантами: насамперед 
слід здобути повну й достовірну інформацію про таких дітей, 
встановити, як вони потрапили до збройного формування, 
визначити рівень їх підготовки та специфіку організації, оцінити 
бойовий досвід, з’ясувати місця дислокації, а головне, виявити 
лідерів угруповання. При загрозі акцій з боку дитячих військових 
формувань вживаються заходи щодо заборони перебування дітей 
поблизу варт чи блокпостів. Солдатам наказують взагалі 
утримуватися від контактів з неповнолітніми. [3, c. 20].  

Цікаво, що дослідники звертають увагу на виникнення в 
американських військових моральної дилеми − вбивати чи не 
вбивати дитину, однак залишають поза увагою стан самої дитини, 
що потрапила в таку критичну ситуацію. Відомий американський 
журналіст Шервуд Росс в своїй статті «Афганістан та Ірак: військові 
злочини проти дітей приписуються колишньому президенту Бушу» 
намагається з’ясувати ситуацію та надає цифри ув’язнених 
американцями дітей-солдат. Так з 2002 р. до 2008 р. було затримано 
2,4 тис. дітей в Іраці та 21 дитина в Гуантанамо [4, c. 34]. Стан їх та 
мотивація не вивчались, більш того законодавча база щодо їх 
утримання не розроблена. Тому дітей до досягнення ними 17 років 
утримують без дотримання стосовно них звичних для юриспруденції 
процедур – слідства, суду, визначення статусу тощо. Таке ставлення 
пояснюють військовими діями, а утримують їх у спеціалізованих 
таборах. Після досягнення 17 річчя держава починає процедуру 
підготовки документів до військового трибуналу, призначає 
слідчого, який збирає докази злочину в 18 років вже повнолітня 
особа потає перед судом, перед яким відповідає за скоєне, як 
дорослий комбатант [8]. Один з таких таборів знаходиться в 
Гуантанамо і носить назву «Ігуана», середній вік його утриманців 
становить 10 років., подібна ситуація свідчить про серйозне 
порушення одного з основних принципів Женевських конвенцій, 
підписаних в тому числі США, за якими діти у віці до 15 років, за 
умови ведення бойових дій, включені до категорії «особи, що 
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охороняються», тобто вони визначаються дорослим світом як 
жертви. 

Однак, не зважаючи на зазначені положення, за період з 
2003 р по 2006 р. 90 іракських дітей у віці до 18 років перебували у 
заточенні в скандально відомій в’язниці Абу-Грейб, що знаходиться 
за межами Багдада [5, c. 27]. Єдиним офіційним протестом за 
подібних обставин можна вважати промову заступника міністра 
внутрішніх справ Іраку Сабах Kaдхам, який сказав, що згідно 
гуманітарного права, жодна дитина не може бути захоплена або 
покарана за такого роду дії. Жодних заходів чи домовленостей щодо 
звільнення іракських дітей-комбатантів не вжито по сьогоднішній 
день. 

Таке ставлення до дітей з боку військових та держави-учасниці 
збройного конфлікту є грубим порушенням статті 6 Конвенції про 
права дитини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 
1989 р., відповідно до положень якої «держави-учасники визнають, 
що кожна дитина має невід’ємне право на життя та забезпечують у 
максимально можливій мірі виживання і здоровий розвиток 
дитини», а тому усі випадки ув’язнення дітей-комбатантів на 
міжнародному рівні вважаються позбавленням права на життя 
[2, cт. 6]. За права дітей-солдат у світі борються такі організації, як 
Дитячий фонд ООН, Коаліція щодо запобігання використання дітей-
солдатів, в яку входять Міжнародна Амністія, Хьюман Райтс Вотч, 
Служба для біженців католицького ордена «Суспільство Ісуса», Офіс 
квакерів в ООН та інші. Результатом їх дій став Факультативний 
протокол Конвенції про права дитини від 21 січня 2000 р., котрий 
забороняє використовувати дітей, як учасників озброєних 
формувань. На жаль, механізми та інструменти реалізації 
зазначених положень не розроблені [6, c. 3]. 

Нині в Україні відсутня стратегія упередження негативних 
впливів на здоров’я дітей та жінок репродуктивного віку в зоні 
ведення бойових дій такого фактору, як блокада, у результаті якої 
відсутні повноцінне харчування, безпечне водопостачання, належне 
медичне обслуговування, психологічна допомога. Наслідками 
перебування в таких кризових ситуаціях стають висока смертність 
серед дітей та новонароджених, випадки голоду, психічне та 
фізичне виснаження. 

За інформацією керівника громадської організації 
«Донбас SOS» О. Горбатко, бойові дії травмували дітей по обидва 
боки лінії розмежування, оскільки всі вони отримали психотравму 
латентного характеру та змушені самостійно переживати її наслідки. 
Система соціального захисту дітей в Україні не те що не має 
практичних напрацювань роботи з подібною категорією дітей, а 
навіть не передбачає їх охоплення спеціалізованими службами. 
Вирішенням проблеми з власної ініціативи займаються волонтери та 
благодійні організації. Гуманітарний штаб Р. Ахметова в жовтні 
2014 р. заснував програму «Допоможемо дітям», яка передбачає 
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надання медичної, психологічної, фінансової допомоги дітям з 
Донбасу.  

Висновки. Проблема захисту дітей в умовах ведення збройного 
конфлікту має міжнародне значення та вимагає об’єднання зусиль 
світового співтовариства для пошуку шляхів її вирішення. З 
1991 р. (розпаду Радянського Союзу та закінчення холодної війни) 
під час збройних конфліктів загинуло 2 мільйони дітей, 6 мільйонів 
залишились безпритульними, а 12 мільйонів – отримали поранення, 
в результаті яких отримали інвалідність За досить приблизною 
інформацією, на сьогоднішній день принаймні 300 тис. дітей беруть 
участь у 30 збройних конфліктах як солдати в різних точках земної 
кулі [7, c. 37]. Тому країни, що так чи інакше знаходяться в стані 
війни (Палестина, Сирія, Пакистан, Афганістан), мають 
несприятливі умови для життя та розвитку наступних поколінь. До 
зазначеного переліку у 2008 р. приєднався Ізраїль, який 27 грудня 
почав військову операцію проти Гази, в результаті чого загинуло 1,5 
 тис. мирного населення, третину з яких склали діти. Дані наведеної 
статистики засвідчують, наскільки серйозно в сучасному світі війна 
впливає на стан та розвиток дітей. 
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INTERCULTURAL DIMENSION OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE: 
MEETING THE CHALLENGE OF SOCIAL COHESION 

 
Iryna Sikorska 

PostDoc Researcher Department of Sociology  
Lund University, Sweden 

Abstract 
In this paper the author considersintercultural dimension of higher 

education in Ukraine as a positive trend towards multicultural education and 
policy towards the aim of envisioning a multiculturalism that is more inclusive 
and coherent to the needs of Ukraine’s cultural diversity of nowadays. By 
examining educational policies in the field of higher education in Ukraine, the 
authoridentifies that multicultural education has recently become an 
important social and educational issue, reflecting recent changes in Ukraine’s 
position in the national, European and global context. As a result of the 
ongoing transformation in Ukraine, in Europe, and in global scale in recent 
years, a growing impact and awareness of cultural dispositions, conflicts 
andexchange have become evident. 

The development agenda for higher education in Ukraine is to build 
on such a model which will be the means for global dialogue, including 
theory and practices on the development of education for democracy 
Key words: higher education, intercultural dimension, education policy, social 

cohesion 
 

МІЖКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ:  
У ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СОЦІАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ 

 
Сікорська Ірина Миколаївна 

 
Авторське резюме 

У даній статті автор розглядає міжкультурний вимір вищої освіти в 
Україні як позитивну тенденцію щодо мультикультурної освіти і політики 
стосовно формування концепції мультикультуралізму, яка є більш 
всеосяжною та когерентною до потреб культурного розмаїття України в 
даний час. Розглядаючи освітню політику в галузі вищої освіти в Україні, 
автор визначає, що мультикультурна освіта останнім часом стала 
важливою соціальною та освітньою проблемою, що відображає останні 
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зміни позиції України в національному, європейському та глобальному 
контексті. 

Автор приходе до висновку, що програма розвитку системи вищої 
освіти в Україні повинна бути спрямована на створення такої освітньої 
моделі, за якої відбуватиметься глобальний діалог теорії та практики, який 
сприятиме розвитку та становленню демократичного суспільства. 
Ключові слова: вища освіта, міжкультурний вимір, політика в галузі 

освіти, соціальна єдність 
 

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
УКРАИНЕ: В ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ЕДИНСТВА 

 
Сикорская Ирина Николаевна 

 
Авторское резюме 

В статье раскрывается межкультурное измерение, присутствующее в 
высшем образовании Украины, что является позитивной тенденцией в 
контексте современной парадигмы мультикультурного образования и 
политики формирования концепции мультикультурализма как 
всеохватывающей и когерентной теории реализации потребности 
культурного развития украинского общества сегодня. Рассмотрев 
образовательную политику в отрасли высшего образования Украины, автор 
констатирует факт расширения проблемного поля внедрения 
мультикультурного образования в Украине, который отражает изменение 
позиций нашего государства в национальном, европейском и глобальном 
контекстах.  

На сегодняшний день в Украине нет конкретной национальной 
стратегии по интернационализации высшего образования, поэтому в 
статье раскрыта концептуальная необходимость ее создания и 
акцентировано внимание на росте спроса на подобные образовательные 
услуги. Вот почему процесс реформирования украинской образовательной 
системы напрямую связан с интернационализацией учебных заведений и 
образовательных программ. Неизбежным сегодня является тот факт, что 
время, когда поликультурное образование ассоциировалось с 
«антирасизмом» или было связано исключительно с работой в рамках 
обучения студентов различной этнической принадлежности безвозвратно 
ушло. 

Сейчас подобный вид образования сосредоточен в политике 
культурного плюрализма и уважения к культурному разнообразию, в 
результате чего украинское общество прикладывает максимум усилий к 
поддержанию своей собственной культурной самобытности, и 
одновременно – соблюдению прав человека, этнической толерантности. 

Следовательно, основной целью поликультурного образования, по 
мнению автора, является помощь студентам из различных культур путем 
их обучения практикам преодоления культурных границ через их участие в 
диалоге с гражданским обществом. Таким образом, программа развития 
системы высшего образования в Украине стремится к созданию такой 
образовательной модели, при которой будет возможен глобальный диалог 
теории и практики, что в свою очередь будет способствовать развитию и 
становлению демократического общества. 
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Ключевые слова: высшее образование, межкультурное измерение, 
политика в образовательной отрасли, социальное единство. 
 
Problem statement and relevance. Social cohesion is a key 

foundation for any state in order to exist, develop, and prosper. Social 
cohesion is widely used term in social policy, sociology and political 
science. Reitz, Breton, K. K. Dion, and K. L. Dionstated that: «…in 
general terms, social cohesion refers to the capacity of a society to set 
goals and implement means for attaining them. On the one hand, a 
cohesive society can act as an effective unit. On the other hand, in a 
society which lacks cohesion, individuals or groups fail to contribute to 
effective collective action» [8]. 

Conventionally, education performs an important role of social 
cohesion by transmitting and developing national culture. In a modern 
globalizing world, the coexistence of multiple cultures has become a 
desirable social phenomenon. Thus, the traditional one-culture-oriented 
society is threatened and challenged by cultural diversity. Facing the 
challenges, it cannot ignore or refuse to address the issues of 
multicultural society, on the contrary it should be taken an active 
attitude of accepting new ideals. In other words, there is a strong need to 
shift from monocultural education towards multicultural education and 
by this to adhere to the principle of living harmoniously in the culturally 
diverse society. This need is evident in all countries across Europe, 
including Ukraine. 

In the context of internationalization of higher education as a 
worldwide phenomenon, the development of the interculturaldimension 
is integral to learning in all disciplines and across disciplines. With 
respect todisciplinary knowledge, for example, students are inevitably 
exposed to the profounddebates that exist within their fields of study, as 
well as within the paradigms that informtheir respective science 
[3, p. 15]. They discover that the disciplinary canons are regularly 
scrutinized and refined, methods of investigation are constantly under 
review, and the sourcesof knowledge are many and varied. Moreover, 
teaching staff and students often findthemselves learning from and with 
each other in linguistically and culturally diversecommunities where 
different perspectives abound. The students’ intercultural 
developmentwithin the context of the disciplines and across disciplines, 
then, can be seen in terms ofenhancing their capacities to work with 
their own and others’ languages and cultures [3, p. 16]. 

The purpose of the article is to present an idea of introducing 
intercultural dimension in the field of higher education in Ukraine under 
current terms of social transformation. 

The main material. Internationalization of higher education in 
Ukraine is a solid ground for development intercultural dimension of 
teaching and learning. The Ukrainian government approved the new law 
on higher education in 2014, marking a major turning point for an 
education system. The reforms are wide-ranging and include provisions 
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that will bring Ukrainian universities into alignment with the Bologna 
Process – that is, with common European standards for higher education 
– and also for the recognition of foreign degrees and faculty. Cultural 
diversity is increasingly becoming a fundamental challenge for European 
universities and schools.  

The internationalization of higher education and a growing 
multiculturalism in societies are two main reasons for this aspect of 
social change in the academic field. Internationalization of the structures 
and processes of education is characterized by a coming together of 
people with differing cultural orientations, thinking patterns, perceptions 
and emotions [7]. 

Although today in Ukraine there is no particular national strategy 
on internationalization in higher education the demand for it is 
increasingly becoming a conceptual necessity. The reformation process 
related to internationalization is underway at Ukrainian universities as 
they seek to internationalize curricula, open international degree 
programs, encourage students to study abroad and attract foreign 
students to their campuses. In other words higher education institutions 
are engaged in international activities despite the lack of any formal 
strategy at institutional level. Along with that there is a strong need to 
define what is meant by internationalization in the context of Ukrainian 
society and law, which will allow to get past the rhetoric and to figure out 
how to develop proper action plan. 

The intercultural dimension of higher education is directly 
connected with multicultural education, which becamea popular term in 
pedagogics since 1960s in USA, later in Europe, and, it was regarded as 
a tool that could provide solutions for numerous social problems.  

From the international literature it is known that multicultural 
education is a multifaceted concept (Sleeter & Grant, 1988; Banks & 
Banks, 1986; Heyneman, 2003). This concept can be used in very 
different ways. In particular, the proposed goals and practices associated 
with it can differ enormously, and it can be linked with many aspects of 
school environments and classroom life. Acknowledging this diversity in 
the way in which the concept of multicultural education is used is very 
important when considering its interpretation in the context of higher 
education reform. 

Dr. James A. Banks, the famous American scholar and educator 
developed five dimensions of multicultural education: 

1. The first dimension is content integration. This could include 
putting African-Americans, Mexican-Americans and Asian-
Americans into the curriculum for language arts, social studies and 
science. The possibilities are endless. 

2. The second is knowledge construction. This process moves to a 
different level because teachers help students to understand, 
investigate and determine the implicit cultural assumptions and 
frames of reference and perspectives of the discipline they’re 
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teaching. They help kids to understand. Having the students 
become critical thinkers, readers and writers is crucial. 

3. The third dimension is equity pedagogy. This is having the teachers 
change their methods to enable kids from diverse racial groups and 
both genders to achieve comparable success. This means modifying 
their teaching styles so they use a wide range of strategies and 
teaching techniques such as cooperative groups, simulations, role-
playing and discovery. The teachers need to be open-minded and 
flexible and use a wide variety of strategies that cater to a wider 
range of students. 

4. The fourth dimension is prejudice reduction. This can apply to all 
teachers, regardless of what they teach. Adolescent prejudice is 
very real, and kids come to school with prejudices toward different 
groups. Teachers need to be sensitive to this. All educators should 
use methods to help kids develop more positive racial attitudes. 

5. The last dimension of multicultural education is empowering 
school culture and social structure, in other words, looking at the 
overall school culture to see how to make it more equitable. There 
must be a «total-buy-in» to the new ideas and approaches to 
multiculturalism [1]. 
These dimensions became a solid ground for further research in the 

field of multicultural education for scholars worldwide.  
Today, the inevitable fact is that the time has passed when 

multicultural education has been commonly associated with «antiracist» 
education or exclusively linked to ethnicity. Nowadays it is the type of 
education which proclaims cultural pluralism and respect for cultural 
diversity, the education which can bring society to keeping its own 
cultural identity, and simultaneously respecting human and civil rights. 
Thus the major goal of multicultural education is to help students from 
diverse cultures learn how to transcend cultural borders and to engage 
in the dialogue and civic action in a diverse, democratic society.  

Cultural diversity is everyday reality in many countries, including 
in Ukraine. Due to international and internal migrationUkrainian society 
today has becomingincreasingly heterogeneous. Hence, Ukrainians can 
choose to understand cultural diversity as the variety of human societies 
or cultures in a specific region, or in the world as a whole. Education in 
general, and higher education in particular can become of great help in 
this perspective.Changes in society are unavoidably linked with changes 
in education. Nowadays there is a strong shift of education paradigm 
from knowledge and skills to values and attitudes. I argue that 
multicultural education performs not only as policy that regulates 
relations within the particular sector of social life, but as certain 
characteristics of the spiritual life of society, as the way of national unity 
which is to lead towards social integration. It might happen under 
condition of the unity of the efforts of all the actors of this process, 
namely student, educator, university and society itself.  
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It will be too early to state that multicultural education in Ukraine 
has developed. It isin its infancy stage still, thus it is sensible to speak 
about the intercultural dimension of higher education.One of the most 
crucialoutcomes of multicultural education for learners is acquiring an 
intercultural competence. On the one hand as a part of formal education 
it needs planning preparation content design, it needs monitoring and 
guiding. On the other hand this is learning in a long term, that cannot be 
framed only by the classroom. Acquiring intercultural competence 
cannot occur incidentally. This is lifelong process. The process of 
multicultural education is practical and experimental by nature, a part 
of social learning, which leads citizens to the engagements in the process 
of developing a democratic multicultural society. An important role in 
this process performs educator, a teacher, who is to teach young people 
to be successful in a world that is changing very rapidly. Of course, 
educators must also become more aware of the cultural biases embedded 
in their own teaching and instructional designs, including the selection 
of instructional activities, their presentation styles (including both verbal 
and non-verbal communications), and their expectations of students. 
Ignoring these biases could prevent them from seeing opportunities for 
more effective avenues of interaction with learners. 

Nowadays students are rather culturally diverse as they represent a 
different combination of cultural influences such as gender, class, 
ethnicity/race, religion, language age, and ability to learn to some extent. 
Diversity is a term that has multiple meanings. It refers to the students’ 
diverse and unique social identities, whether defined by race, ethnicity, 
culture, religion, spirituality, age, gender, sexual orientation, disability, 
social class, language, citizenship, or any other facet of identity or 
combination thereof. 

Teachingintercultural content in intercultural environments should 
be sensitive to different cultural styles oflearning and training. Dutch 
researcher G. Hofstedein 1986identified at least four situations in which 
lecturers should be aware of possible intercultural problems: 

− the different meaning of the relative social positions of lecturers 
and students in various cultures; 

− the relevance of curriculum content; 
− the profiles of cognitive abilities; 
− the expected patterns of student–lecturer and student–student 

interaction [5].  
Sensitivity to culturaldiversity at home requires reflection upon the 

implicit cultural patterns of the entirecontext of educational and social 
interaction. 

Intercultural learning in Ukrainian higher education institutions 
could go through curricula, academic environment as well as through 
encounters with international students and lecturers. This process aims 
to create 

− personal sensitivity for one’s own cultural background and 
values. Furthermore it can initiate the 
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− development of positive attitudes towards other cultures, and 
behavioral skills to act efficiently and 

− adequately in an intercultural context. 
− Intercultural learning as a process of personal growth has 

cognitive, affective and behavioral dimensions [9]. 
How can intercultural dimensionbe introduced and maintained in 

higher education? Traditionally in Ukraine students in the classroom are 
ethnically homogenous, their cultural profile is very similar (regional, 
age, linguistic, religious, etc). So the task of an educator is 
topurposefully make the content of the study course of multicultural 
character. The foreign guest lecturers and international students could 
also contribute actively to the education process.  

In multicultural education the learning process is strongly oriented 
towards the students, because of its outcomes which is to be a 
multicultural personality and to have competences and skills to show 
respect for persons of other cultures, to treat people as equals regardless 
of race and ethnic group. He/she is to be taught to see each culture in 
its distinctness from his/her own; to treasure the diversity and ‘variety of 
cultures value. In the course we will establish a constant dialogue 
between theory and practice, between personal reflections and 
interpersonal exchange, between feelings, actions and thoughts 

For lecturers engaged in intercultural curriculum design and 
enactment through interculturalteaching, learning and assessment, this 
means creating pathways for interactionthat require acting upon and 
with diverse knowledge and ways of knowing in diversesociocultural 
contexts. It also involves interacting with the diversity of students 
themselvesand creating a learning culture that draws out, connects with, 
challenges students’ conceptionsof the world and invites them to reflect 
on their knowing and understanding ofthe world. Through these 
processes students come to understand that these are based 
onexperiences that are socially, culturally and linguistically constructed 
[2]. 

It should be pointed about the university leadership and policy 
towards introduction of the multicultural education in order to cultivate 
the appropriate academic environment throughout the culture of the 
university where academic community not only respects each particular 
culture, and its individual members, but welcomes the fact of cultural 
diversity itself.  

Curricula of the tertiary level education may include the European, 
global  and international dimensions like  learning foreign languages, 
history, geography, literature, cultural studies, which allow  students to 
acquire multilingual and multicultural skills and exercise active 
citizenship beyond the national boundaries. 

The above mentioned efforts of academia will certainly be 
appreciated by the society and n the society should embody certain 
values like equality of opportunity, intercultural integration, recognition 
of cultural, linguistic and religious diversity, cultivating social justice and 
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human rights. This can be shaped into a direction that promotes peace, 
democracy and social justice. 

Conclusion. As a result of the ongoing transformation in Ukraine, 
in Europe, and in global scale in recent years, a growing impact and 
awareness of cultural dispositions, conflicts andexchange have become 
evident. By applying relevant theories, approaches and teaching methods 
in education process the intercultural dimension of the curricula of the 
university of any profile can provide graduates with a deeper 
understanding of their cultural identity, civil society, cultural dynamics 
and the consequences for its citizens and the widerworld. 

The development agenda for higher education in Ukraine is to build 
on such a model which will be the means for global dialogue, including 
theory and practices on the development of education for democracy, 
human rights education, the role of intercultural education in 
maintaining and developing the unity and diversity of societies, 
enhancing the quality of education as a response to the challenges posed 
by social diversity. 

Today it is rather an idea, a concept aimed to teach students not 
just specific things about cultural diversity it would teach young people 
an attitude of mind. Attitude towards diversity plays an important role in 
the process of multicultural education. Obviously it starts to develop 
early in childhood as a consequence of primary socialization, and it 
appears to be relatively difficult to change in adulthood. 
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ГЕНДЕРНА КУЛЬТУРА ФЕМІНІЗМУ  
В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 
Cвятненко Іван Олександрович 

докторант кафедри соціології та соціальної роботи  
Класичний приватний університет 

 
Авторське резюме 

Статтю присвячено проблемі визначення концептуальних засад 
гендерної культури фемінізму в соціологічному дискурсі. Автором зроблено 
висновок про те, що в феміністичному дискурсі традиційні уявлення про 
суб’єкта і про сутність людини інтерпретуються як взасадничуючі щодо 
есенціалістської теорії статі. Есенціалістська теорія статі передбачає 
наявність преформістських соціогендерних уявлень, через які відбувається 
конструювання основних диспозицій особистості. Соціогендерний 
преформізм за умови розуміння суб’єкта в сексуалізованих денотаціях 
дозволяє вести мову про чоловіків і жінок як різні соціогедерні класи 
диспозиції яких відповідають системі гендерного панування.  

Зазначені диспозиції визначають як фізіологічно-тілесні складники, 
так і психічні особливості та соціокультурні репертуари поведінки чоловіків 
та жінок. Таким чином, маскулінність і фемінність набувають форми 
конструюючих конструктів, а також виявляються конституючими для 
гендерної культури. Крім того, в контексті такого зв’язку виявляється 
цілком релевантним застосування соціо-системологічного підходу. 
Ключові слова: фемінізм, постфемінізм, гендерна культура, гендерна 

культура фемінізму, патріархальний сексизм. 
 

ГЕНДЕРНАЯ КУЛЬТУРА ФЕМИНИЗМА  
В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
Святненко Иван Александрович 

 
Авторское резюме 

Статья посвящена проблеме определения концептуальных основ 
гендерной культуры феминизма в социологическом дискурсе. Автором 
сделан вывод о том, что в феминистической дискурсе традиционные 
представления о субъекте и о сущности человека интерпретируются как 
основополагающие теории пола. Эссенциалистская теория статьи 
предусматривает наличие преформистских социогендерных 
представлений, в рамках которых происходит конструирование основных 
диспозиций личности. Социогендерный преформизм в условиях понимания 
субъекта через сексуализированную денотацию позволяет говорить о 
мужчинах и женщинах как различных социогедерных классах, диспозиции 
которых соответствуют системе гендерного господства. 

Указанные диспозиции определяют как физиологически-телесные 
составляющие, так и психические особенности и социо-культурные 
репертуары поведения мужчин и женщин. Таким образом, маскулинность 
и феминность приобретают форму определенных социальных конструктов, 
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конституирующих гендерную культуру социума. В указанном контексте 
применение системного подхода оказывается целиком релевантным. 
Ключевые слова: феминизм, постфеминизм, гендерная культура, 

гендерная культура феминизма, патриархальный сексизм. 
 
THE GENDER CULTURE FEMINISM IN SOCIOLOGICAL DISCOURSE 

 
Ivan Svyatnenko  

 
Abstract 

The article deals with the definition of the conceptual foundations of 
feminist gender culture in social science. The author concludes that the 
feminist sector of scientific knowledge on the subject of traditional ideas about 
the essence of man is interpreted as gender theory at various levels.The 
essentialist theory article provides for preformist social gender representations 
in which there is the construction of basic personality dispositions. 
Sociogender preformism, in terms of understanding of the subject of social 
action through its sexy image, lets talk about men and women as different 
sotsiogeder classes, which correspond to the disposition of a system of gender 
domination. Such a disposition is defined as a physiologically-solid 
components, and mental characteristics and socio-cultural repertoire of 
behavior of men and women. Thus, the masculine and feminine take on the 
shape of some of the constructs that form the gender culture. In this context, a 
systematic approach is entirely relevant. 

Popularity essentialist postulates in the interpretation of the floor 
combined with the unpopularity of their interpretation of man as such. 
Existentialist interpretation in terms of the existence allows you to transfer 
masculinity in a plane unattainable transtsedents, bringing femininity 
(femininity) to set quite predictable trivial features. Тhe socio-cultural aspect of 
the implementation of this corresponds to the masculine as the main, 
fundamental in the social system аnd as feminine as the centripetal, easy, 
unjust, adapts to social reality. 

Thus, the author concludes that in the feminist discourse are traditional 
representations of fundamental importance for the theory of human equality, 
in the framework of which the construction of his social position. 
Key words: feminism, postfeminism, gender culture, gender culture of 

feminism, patriarchal sexism. 
 

Постановка проблеми. Питання статі, починаючи з 19 
століття, ставали предметом публічних дискусій і дебатів. Так зване 
«жіноче питання» було сфокусовано на тому, чи повинні статеві 
відмінності враховуватися як фактор, який закріплює або обмежує 
доступ до відповідних статусів, ролей та життєвих програм. Увага 
науковців зосереджувалася на розподілі соціальних ролей чоловіків та 
жінок. Предметом широкого дебатування  були також проблеми 
природи і функціонального призначення статі.  

Чи є статеві відмінності вродженими і біологічними якостями? 
Чи є вони продуктами соціалізації і впливу навколишнього 
середовища або вродженими і генетично-заданими диспозиціями? Чи 
є структури сім’ї (один батько, одна мати і діти) універсаліями 
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Божественного і природного походження або релятивними 
соціальними інституціями, які сформувалися під впливом культури 
конкретного суспільства? Такими були і є центральні питання 
гендерної культури фемінізму, концептуалізацію дискурсу якої автор 
здійснює в пропонованій статті.  

Аналіз наукових досліджень та публікацій, в яких 
започатковано розв’язання наукової проблеми. Що дозволяє 
«жіночому питанню» в формі, в якій його було артикульовано  в XIX 
столітті, поставати знову і знову? Мабуть, витоки цього 
реартикулювання випливають з  припущення того, що розум і 
раціональність контролюють всі соціальні відносини, навіть ті, які з 
усією очевидністю детермінуються біологічними законами.  

У своєму дослідженні Дж. Лобер та С. Фаред зазначають, що 
фемінізм, починаючи з П. де ля Барр і М. Уолстонкрафт, грунтується 
на переконанні в тому, що соціальні інститути можуть бути 
реконструйованими згідно принципам людського розуму [23, c. 187-
192]. 

Традиційно вважається, що точкою відліку першої хвилі 
фемінізму стало обговорення в парламенті петиції з питання про 
жіноче виборче право в 1866 р., а завершилася перша хвиля 
наданням британкам рівного з чоловіками права голосу в 1928 р. 

Наприкінці 1960-х рр. під впливом студентської революції, 
зростання робочого і антивоєнного рухів фемінізм відроджується, а 
подією, яка символізує фемінізму на національному рівні, стала 
перша Національна конференція жіночого звільнення, яка відбулася 
в 1970 р. в Рескін-Коледжі Оксфордського університету за участю 
600 учасниць.  

Складнішим є визначення точки відліку другої хвилі фемінізму, 
оскільки деякі дослідники вважають, що друга хвиля триває досі, 
інші вважають, що вона завершилася на початку 1980-х рр., коли 
настала епоха «постфемінізму».  

Цей термін пояснює С. Кегіл, на думку якого постфемінізм є 
результатом критики ліберального фемінізму, що змінює його 
теоретичну базу на основі нових філософських, політичних і 
методологічних підходів. На думку авторки, величезний вплив на 
принципові зміни в феміністській соціології та ідеології справили такі 
філософські течії, як постмодернізм і постструктуралізм, а в самому 
жіночому русі поштовх до переосмислення феміністичних цінностей 
дав політичний вплив кольорових жінок, а також переосмислення 
ролі сексуальних відмінностей [28, c. 17]. 

Теоретики постфемінізму в дійсності не відмовляються від 
базових феміністських цінностей, проте, більше уваги приділяють 
раніше неочевидним проблемам «політик ексклюзії» (виключення 
темношкірих, постколоніальних та східноєвропейських жінок, 
маргінальних форм сексуальності з феміністичного дискурсу). У 
зв’язку з цим, є підстави вважати теоретичні дебати доби 
«постфемінізму» логічниим продовженням досягнень другої хвилі 
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фемінізму, що дає можливість розглядати період кінця 1960-х рр. - 
початку XXI ст. як цілісний етап в історії західного (і британського 
зокрема) жіночого руху.  

Сімона де Бовуар, дотримуючись поглядів, які можна визначити 
як егалітарний раціоналізм, спиралася на уявлення про стабільне 
суб’єкті. У сучасному фемінізмі є представленими різні версії критики 
такого підходу, що стосується, зокрема, Л. Ірігаре, Х. Сікс, 
Р. Брайдотті, Ю. Кристевої, Д. Батлер. 

Проблемами гендерної культури займалися Дж. Батлер, 
С. де Бовуар, Р. Брайдотті, О. Горошко, І. Гофман, Л. Ірігарей, 
М. Кауфман, Р. Кеслер-Харіс, Т. де Лауретіс, Н. Ходоров (Н. Чодороу) 
та ін. автори [4, 6-8, 11-12, 21-22, 27]. Про специфіку категорії 
«гендер» і її евристичному потенціалі писали Д. Ваттімо, 
М. Дмитрієва, Р Лакофф, Дж. Кегіл та С. Фрімен [9, 14, 20, 28, 29] й 
ін., які наполягали на безумовності відмінностей жінок від чоловіків, 
тим самим закцентовуючись на існуванні відносної гомогенності 
всередині самих цих груп (себто, на інтерпретації фемінності й 
маскулінності як жорсткої дихотомії).  

Вочевидь, у зазначених авторів есенціалістські аргументи 
обслуговують політичні цілі, що посилюється зміщенням у бік 
конструктивізму деполітизованих феміністських теорій. Проте, з 
політичної точки зору будь-який есенціалізм в проблематиці 
сексуальних відмінностей виявляється надзвичайно небезпечним для 
феміністичного дискурсу. Адже його опоненти, виявивши будь-які 
відмінності, завжди можуть використати це як доказ того, що деякі 
види діяльності (не дуже авторитетні для даного суспільства) є 
«природними» для жінок і неприйнятними для чоловіків.  

Бінарна модель, де відмінності розміщуються між полюсами 
фемінності й маскулінності, володіє сильним «механізмом захисту», 
що перешкоджає будь-яким спробам вийти за межі цієї ригідної 
конструкції. Акцентуючи увагу на «сексуальних відмінностях», ми 
ніби приписуємо цим розбіжностям фундаментальний характер, 
робимо їх провідними в структурах суб’єктивності, перевершуючи всі 
інші особистісні характеристики або навіть відмежовуючись від них. 
Вимога різноманіття, таким чином, скочується до все тієї ж 
тривіальної опозиції «чоловічого» і «жіночого». 

Поняття «жінки» (як і «чоловіка») виявляється перформативним, 
чи будемо ми трактувати його як гендерну ідентичність, чи як 
ідентичність політичну, оскільки, по-перше, перформативом є сам 
гендер, а, по-друге, цим самим перформативом є суб’єкт політики. Це 
означає, що дискурс повинен орієнтуватися не на питання про 
«сутності», а на питання про позицію та інтереси. В рамках дискурсу 
позиціонарності виявляється непродуктивною (та й просто не зовсім 
доречною) опозиція есенціалізму і конструктивізму. 

Перемикання з питання про сутності на питання про позиції та 
інтереси неминуче тягне за собою і проблематізацію найбільш 
впливової на сьогоднішній день теорії «неспотвореної комунікації» 
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(себто, комунікації, яка не є заангажованою інтересами) 
Ю. Хабермаса, що спирається на ідеал прозорої  і повністю 
підконтрольної суб’єктивності.  

Для того, щоб зберегти емансипативний потенціал раціональної 
рефлексії, і в той же час відкинути ідею «абсолютного спостерігача», 
який перебуває в якійсь привілейованій позиції по відношенню 
знання «істинних» (себто, тих, що забезпечують неспотворену 
комунікацію) норм і правил комунікативної поведінки, феміністично-
орієнтовані дослідниці наполягають на тому, що спотвореність є 
невід’ємною рисою будь-якого акту соціальної комунікації. 
Постулювання світогляду, який би був незаангажованим ідеологією, 
часто розглядається пропонентками суфражизму як прийом 
догматичної політики. 

Найбільш адекватним у порівнянні з позіціонарним і 
перспективістським підходами феміністки вважають дискурс, який 
оперує не критерієм прозорості комунікації, запропонованим 
Ю. Хабермасом, а критерієм зниження насильства, який було 
запропоновано Дж. Ваттімо. Умовою свободи в даному випадку буде 
створення такої ситуації, де безліч суперечливих інтерпретацій могли 
б співіснувати, протиборствувати, але за жодних обставин не 
зазнавати штучного замовчування [26]. 

Феміністична соціологія спирається на філософське визначення 
насильства, яке, згідно Д. Ваттімо, визначається як дещо, що 
перешкоджає ставити питання далі, тобто, те, що примушує кого-
небудь до мовчання. Тут скоріше варто вести мову про зв’язок між 
свободою і інтерпретацією, а не між свободою і об’єктивністю. В 
останньому випадку, є необхідним єдиний і досвід реальності, що 
вимагає універсального суб’єкта. В політичному аспекті це стає 
проблемою привілейованих і репресованих агентів інтерпретації, 
тобто, проблемою розподілу одного з найпотужніших ресурсів влади – 
влади іменувати, влади визначати і задавати сутності. 

Метою статті є концептуалізація гендерної культури в дискурсі 
феміністичної соціології. 

Завданнями статті, у зв’язку із визначеною метою, є: а) 
визначення ключових концептів гендерної культури фемінізму; б) 
визначення дискурсивної метамоделі феміністичної соціології як 
форми репрезентації феміністичної гендерної культури. 

Невизначена наукова проблема, якій присвячено статтю. 
Статтю присвячено проблемі визначення ключових концептів 
гендерної культури фемінізму в соціологічному дискурсі та 
співвідношенням цих концептів із стратегією конструювання 
дискурсу в феміністичній соціології. 

Виклад основного матеріалу. На символічному рівні найбільш 
значущою для феміністичного дискурсу виявляється співвіднесеність 
жінки з тілесністю (природою, біологічним життям). Психічна 
своєрідність жінки описується через акцентуацію тих рівнів 
духовного життя, які традиційно розглядаються європейською 
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культурою як більш низькі (в філософському лексиконі − як «смертна 
душа», яка є пов’язаною з тілом), в той час як вищий рівень душі 
(logictikon, власне «безсмертний дух»), ототожнюється в інтерпертації 
феміністичної соціології, із чоловічим полюсом [15].  

Однак слід зазначити, що тут спадщина античності вступає в 
певне протиріччя з цінностями християнства, що ставить любов, яка 
не шукає вигод (тобто, не розмірковує) вище за холодне ratio. Тому в 
християнській традиції культурна співвіднесеність жінки з природою 
також слугує девальвації фемінності, але вже в дещо іншому аспекті: 
жінка презентується як істота з низьким рівне раціональності та 
моральності. Втім, європейська культура поєднує це в одному 
кластері жіночої гріховності та девіантофільності. 

У плані соціальної взаємодії модель «взаємодоповнення статей» 
найтіснішим чином пов’язана з поділом «людського простору» на 
сферу приватного і сферу публічного. Критика феміністичною 
соціологією аналізу цих сфер розпочинається з критики уявлень про 
«природне призначення» кожної з статей. Тут феміністичний дискурс 
виступає водночас і як аналітичний, і як ідеологічний, оскільки він 
розробляє струнку систему аргументації на користь домінуючого 
становища жінок і узалежнення чоловіків.  

Поєднання чоловіків і жінок в сім’ях та шлюбних альянсах є 
обумовленим природним прагненням залишити після себе нащадків. 
Однак, на відміну від інших живих істот, мета людського існування 
не може зводитися до продовження роду. Отже, на когось 
покладається обов’язок за відтворення роду (по суті, тваринна 
функція), а на когось - за реалізацію вищих цілей людського буття. 
Якщо перша ціль реалізується в сфері приватності, то друга - в сфері 
публічного. Іншими словами, чоловік і жінка потребують одне одного 
тільки в справі продовження роду, і якщо продовження роду (і 
пов’язане з цим задоволення тілесних потреб) є кінцевою метою 
існування жінки, то мета буття чоловіка полягає в його реалізації 
(самореалізації) як істоти діяльної і мислячої.  

Таким чином, як відносне благо приватного світу відрізняється 
від абсолютного блага суспільного життя, так і мета буття жінки 
відрізняється від мети буття чоловіка: тільки останній може отримати 
завершення в самому собі, перша ж покликана існувати «для чогось 
іншого» (відмінного від неї самої). Таким чином, у жінки не може бути 
ніяких самостійних цілей і характеристик, але тільки ті, які є 
пов’язаними зі служінням чоловікові. 

Феміністична соціологія наголошує на тому, що вже у 
Аристотеля[1-2] можна чітко спостерігати (звичайно, всупереч волі 
самого автора) один важливий момент, а саме: виключення зі сфери 
політичного саме по собі є політичним актом. Іншими словами, 
натуралізація будь-яких людських відносин (себто, надання їм 
статусу «природних») має відношення до сфери політичних 
феноменів, оскільки за цим приховується розподіл ресурсу влади. Під 
владою тут можна розуміти не тільки і не стільки контроль одного 
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індивіда над іншим, скільки як величину спектру можливостей 
індивіда.  

Таким чином, вже в тексті аристотелівської «Політики» 
формуються ті самі засади патріархального сексизму, які, зазвичай, 
виявляються завуальованими у інших апологетів моделі» 
взаємодоповнення статей. Текст Аристотеля показує, чому концепція 
«взаємодоповнення статей», яка є зрозумілою у вказаний спосіб, 
неминуче веде до універсалізації чоловічого суб’єкта (себто, до 
ототожнення понять «чоловік» і «людина»), залишаючи на частку 
жінки тільки приватне, себто, специфічно властиве саме їй. 

Проблема суб’єкта політик ексклюзії є пов’язаною з 
специфічним розумінням політичної дії. Політика має справу з 
боротьбою інтересів, себто, з протистоянням особливих ціннісних 
світів. Політичний мислитель завжди артикулює якусь позицію, а не 
«буття взагалі». Претензії на універсальність в даному випадку - це, в 
інтерпретації феміністичної соціології, ще одна з стратегій боротьби 
за владу, яка передбачає повну анігіляцію позиції супротивника. У 
той же час, доволі проблематичним буває вести мову про «жінок» як 
про певну спільноту, що конституюється як єдиний і стабільний 
суб’єкт феміністських політик [19-20].  

Один з основних напрямків дослідження в цій галузі має 
орієнтуватися на питання про те, що конституює категорію «жінки». 
Визначати жінок як «клас загального страждання», який є 
незацікавленим у спотворенні реальності і тому перебуває в 
привілейованому становищі по відношенню до істини, – значить 
намагатися сформулювати уявлення про універсальну свідомість, 
виходячи з позицій будь-якої однієї групи (в даному випадку – жінок). 
Це передбачає певну гомологію всередині самих опозиційних груп 
(«жінок» і «чоловіків»), що вже є актуалізацією патріархатної моделі 
мислення. Більше того, факт пригнічення сам по собі аж ніяк не 
перетворює жінок на «борців» проти патріархату [18]. 

Слід поставити під сумнів як ідеал прозорої і повністю 
контрольованої (рефлексивної) суб’єктивності, так і базованої на ній 
ідеал «неспотвореної комунікації», себто, комунікації, які не є 
заангажованою будь-чиїми інтересами. Для того щоб зберегти 
емансипативний потенціал раціональної рефлексії, і в той же час, 
відкинути ідею «абсолютного спостерігача», який перебуває в якійсь 
привілейованій позиції щодо знання «істинних» норм і правил 
комунікативної поведінки, варто визнати, що «спотвореність» є 
невід’ємною рисою будь-якого акту соціальної комунікації. 
Постулювання світогляду, який був би незамутненим ідеологією, саме 
по собі може розглядатися як прийом догматичної політики. 

У сучасному світі слід орієнтуватися на ту форму свободи, яка є 
більш рухливою і менше ідентифікується з реалізацією певної моделі. 
Тут, скоріше, варто вести мову про зв’язок між свободою і 
інтерпретацією, а не між свободою і об’єктивністю. В останньому 
випадку є необхідним єдиний і повний досвід реальності, що 



Том ІІ, Випуск 3, Серія «Спеціальні та галузеві соціології» 

70 

потребує статусу універсального суб’єкта. У політичному плані це стає 
проблемою привілейованих і репресованих агентів інтерпретації, 
тобто, проблемою розподілу ресурсів номінування. 

З іншого боку, подібний реляціонізм в настановах не має нічого 
спільного з тим карикатурним уявленням про «постмодерністський» 
стиль мислення, який заперечує як критерії наукової компетенції, так 
і критерії розуму в цілому. Стоячи на подібній квазіметодологічній 
платформі, жодна теорія не може здійснитися як критична. Іншими 
словами, стає неможливим перегляд деяких усталених категорій і 
концепцій, в рамках яких вже не припускається подальше 
запитування про природу об’єкта, що цікавить, тобто які 
перешкоджають його подальшому осмисленню [9].  

Як справедливо зазначив Г. Маркузе, боротьба з пригніченням є 
завжди раціональною роботою. Вимога нового розуміння категорії 
статі, гендерної ідентичності має як політичний, так і 
епістемологічний вимір, себто, є раціональним проектом. Підозріле 
ставлення до вимог «адекватної репрезентації об’єкта пізнання» 
означає відхід від наївно-реалістичних позицій в питаннях пізнання і 
визнання того, що будь-який поняттєвий апарат, будь-яка 
концептуальна схема завжди можуть стати ареною владних відносин, 
оскільки об’єкт пізнання створюється в процесі пізнання [24].  

Тому тут актуалізується твердження Дж. Батлер про те, що 
суперечки з приводу істинності-неістинності теорії варто розібратися 
з питанням щодо її вигідності для тих чи інших суб’єктів та їх 
інтересів. У сучасних феміністських теоріях категорія «жінки» стає 
умоглядним полем відмінностей, яке неможливо узагальнити через 
дескриптивні категорії ідентичності. Це означає, що саме поняття 
стає місцем боротьби за перевизначення, своєрідною 
необгрунтованою підставою феміністської теорії. Перетворення 
категорії «жінки» (втім, як і категорії «чоловіки») на проблемне поле 
звільняє термін для нових множинних сигніфікацій [4]. 

Європейська культура (як і безліч інших культур), в 
інтерпретації феміністичної соціології, є орієнтованою на сексизм і 
патріархат. Під сексистською  гендерною культурою фемінізм розуміє 
таку культуру, в якій біологічна приналежність індивіда до тієї чи 
іншої статі виявляється вирішальним чинником у визначенні її/його 
соціальної долі, а параметри гендерної ідентичності розглядаються як 
виразники «природи» особистості.  

Під патріархатною культурою фемінізм розуміє таку культуру, в 
якій жінки відчужуються від позицій конструюючих акторів в 
публічній сфері і, відповідно, від можливості об’єктивувати свій 
досвід і продукувати визначення реальності. В результаті цього 
чоловіки привласнюють собі позицію «універсального суб’єкта», себто, 
починають виступати в якості «людини як такої», а жінка 
визначається як «специфічна людина», або ж як супутниця, 
помічниця чоловіка (себто, людини). Самі дефініції «чоловік» і «жінка» 
є складними семіотичними комплексами, які є пов’язаними одне з 
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одним таким чином, що перший виступає в якості норми, а другий 
визначається через своє ставлення до першого як до іншого. Концепт 
«жінка» є побудованим так, що будь-які спроби жінок 
універсалізувати свій досвід (під цим прихильниці фемінізму 
розуміють елімінування смислової дистанції між концептами «жінка» і 
«людина») зустрічають сильний символічний опір. 

Висновки. Таким чином, в феміністичному дискурсі традиційні 
уявлення про суб’єкта і про сутність людини інтерпретуються як 
взасадничуючі щодо есенціалістської теорії статі. Есенціалістська 
теорія статі передбачає наявність преформістських соціогендерних 
уявлень, через які відбувається конструювання основних диспозицій 
особистості. Соціогендерний преформізм за умови розуміння суб’єкта  
в сексуалізованих денотаціях дозволяє вести мову про чоловіків і 
жінок як різні соціогедерні класи диспозиції яких відповідають 
системі гендерного панування. Зазначені диспозиції визначають як 
фізіологічно-тілесні складники, так і психічні особливості та соціо-
культурні репертуари поведінки чоловіків та жінок. Таким чином, 
маскулінність і фемінність набувають форми конструюючих 
конструктів, а також виявляються конституюючими для гендерної 
культури. Крім того, в контексті такого зв’язку виявляэться цылком 
релевантним застосування соціо-системологічного підходу. 
Популярність есенціалістських постулатів в інтерпретації статі 
поєднується з непопулярністю її щодо інтерпретації людини як такої. 
Есенціалістські інтерпретації в термінах існування дозволяють 
перевести маскулінність в площину недосяжної трансцеденції, 
зводячи жіночість (фемінність) до набору цілком прогнозованих рис і 
тривіальностей. В аспекті соціокультурної реалізації це відповідає 
чоловічому началу як трансцендуючому та вертикалізуючому щодо 
культурної системи та жіночого начала як горизонталізуючого та 
іманентизуючого з біль розгорнутою системою бінарних опозицій 
(відцентровий рух – жіноче, доцентровий рух-чоловіче; 
конструювання – чоловіче, пристосування (адаптація) – жіноче, 
тощо)).  
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СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ В  
СОЦІОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

 
Бірюкова Марина Василівна 

професор кафедри соціології та політології, 
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 

 
Авторське резюме 

У статті на основі проведеного теоретичного аналізу та відповідних 
узагальнень обґрунтовано існування соціального проектування як 
інтелектуальної соціальної технології, розглянуті теоретичні підходи до 
розгляду проектування як соціальної практики в соціологічному дискурсі.  

Обґрунтовано, що соціальне проектування як діяльність враховує 
принципи глокальності, нетотальності, фрагментарності, суб’єктності, 
прагматичності.  

Виявлено, що згідно проектування має поліфонічну природу й існує 
як функція соціології, соціологічна діяльність (пізнавальна, 
конструктивістська і організаційна) та соціальна практика. Уточнено зміст 
проектування як функції соціології і передбачає усвідомлення, дослідження 
і створення поля можливостей, в якому інтегровано як суспільні, так і 
суб’єктні настанови про бажане майбутнє, що обмежене ресурсами і 
технологіями втілення, середовищем впровадження й активістською 
позицією суб’єкта; 

У структурі концепції соціального проектування встановлено, що його 
мета – гармонізація соціального об’єкта; а завдання полягає у збільшенні 
соціального капіталу як чинника розвитку потенціалу об’єкта. В рамках 
суб’єктно-праксиологічної концепції обґрунтовано, що об’єкти соціального 
проектування мають дуалістичну природу. 
Ключові слова: соціальне проектування, глокальність, соціологічна 

діяльність, соціальна практика, поле можливостей. 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Бирюкова Марина Васильевна 
 
Авторское резюме 

В статье на основе проведенного теоретического анализа и 
соответствующих обобщений обосновано существование социального 
проектирования как интеллектуальной социальной технологии, 
рассмотрены теоретические подходы к рассмотрению проектирования как 
социальной практики в социологическом дискурсе. 

Обосновано, что социальное проектирование как деятельность 
учитывает принципы глокальности, нетотальности, фрагментарности, 
субъектности, прагматичности. 

Выявлено, что проектирование имеет полифоническую природу и 
существует как функция социологии, социологическая деятельность 
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(познавательная, конструктивистская и организационная) и социальная 
практика. Уточнено содержание проектирования как функции социологии 
и предполагает осознание, исследование и создание поля возможностей, в 
котором интегрированы как общественные, так и субъектные наставления 
о желаемом будущем, что ограниченное ресурсами и технологиями 
воплощения, средой внедрение и активистской позицией субъекта; 

В структуре концепции социального проектирования установлено, 
что его цель – гармонизация социального объекта; а задача состоит в 
увеличении социального капитала как фактора развития потенциала 
объекта.  
Ключевые слова: социальное проектирование, глокальность, 

социологическая деятельность, социальная практика, поле 
возможностей. 

 
SOCIAL TECHNOLOGIES AND SOCIAL ENGINEERING  

IN SOCIOLOGICAL PRACTICE 
 

Marina Birukova 
Abstract 

In the dissertation on the basis of the theoretical analysis and the 
corresponding generalizations reasonably subject-praxeological concept of 
social projection, the theoretical approaches to the analysis of the design as a 
social practice in sociological discourse. It is proved that the social projection 
as an activity takes into account the principles glocality, netotalnosti, 
fragmentation, subjectivity, pragmatic. The work is recognized as a social 
subject polysubject media. 

It was revealed that according to the subject-praxeological approach, 
designing a polyphonic nature and exists as a function of sociology and 
sociological activities (cognitive, constructivist and institutional) and social 
practice. Clarify the content of the design as a function of sociology and 
involves awareness, research and the establishment of field capacity, which 
integrates both public and subjective guidance of the desired future that the 
limited resources and implementing technologies, the environment and 
introduction of the activist stance of the subject. 

The article examines the features of a modern social planning as a social 
technology. It analyzed the genesis of social technology in the context of 
increasing the capacity of their praxeological and projective potential. It was 
revealed that the modern social engineering becomes intelligent social 
technology. In the structure of the concept of social projection it found that his 
goal - the harmonization of the social object; and the task is to increase the 
social capital as a factor in the development potential of the object. As part of 
the subject-praxeological concept proved that social projection objects have a 
dualistic nature. 
Key words: social projection, glocality, social practice, 
 

 
Постановка проблеми. Стрімка динаміка розвитку сучасного 

соціуму, що характеризується складністю, нелінійністю та 
варіативністю соціальних процесів потребує не тільки пошуку 
адекватних інноваційних стратегій ефективного управління ними, 
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але й розроблення продуктивних технологій пізнання соціальної 
реальності з метою її подальшого якісного перетворення. Натомість 
неоднозначність і непередбачуваність перебігу соціальних процесів 
істотно ускладнює швидкість і адекватність реакції суб’єктів 
соціального управління в процесі прийняття важливих для 
суспільства управлінських рішень, а також серйозно гальмує 
розроблення необхідних соціальних проектів, спрямованих на 
розв’язання нагальних і перспективних проблем сучасного 
суспільства. Це зумовлено насамперед тим, що традиційні технології 
соціального управління, опрацьовані в межах класичних і 
неокласичних парадигм, все частіше виказують свою неефективність 
в умовах непередбачуваних викликів з боку мінливого зовнішнього 
середовища, а також продукують дезорганізаційні тенденції 
суспільного поступу, спотворюючи тим самим усталені зв’язки 
індивідів і соціальних груп.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Оцінюючи ступінь 
наукової опрацьованості теми в цілому, слід зазначити, що вона є 
недостатньо дослідженою з боку соціологічної науки. Водночас окремі 
концептуальні аспекти соціального проектування досліджувались як 
зарубіжними, так і вітчизняними представниками різних наукових 
напрямів. У роботах В. Барклі, К. Дьюбойса, Р. Лап’єра, Р. Мертона, 
Р. Парка, Т. Парсонса, Е. Росса, П. Селфа, Г. Тарда, Е. Тоффлера, 
Е. Фромма, Ю. Хабермаса та інших було висвітлено 
загальнофілософські засади соціально-проективної діяльності, які 
разом із соціоінженерною діяльністю та соціальним прогнозуванням 
розвивались у межах класичної парадигми. Подальші наукові 
розвідки у даному контексті знайшли відображення у працях 
І. Бестужева-Лади, С. Бетяєва, А. Гриневича, П. Гуревича, 
В. Лисичкіна тощо.  

Останнім часом у багатьох роботах, присвячених питанням 
соціального проектування, розглядаються можливості реалізації 
соціальних проектів у різних сферах суспільного життя, зокрема: у 
педагогічній сфері – роботи М. Бобилєва, О. Грабчака, М. Сімонова, 
О. Чащина, В. Юдіна; в економічній галузі – роботи В. Захарова; у 
сфері соціальної роботи та соціальної політики –роботи Н. Геращенко, 
О. Кузнєцова, Т. Стеніна; в рамках громадських ініціатив – роботи 
О. Сухушина; в освіті – роботи О. Кравець, О. Кравченко, І. Федорова.  

В Україні соціальне проектування досліджувалось головним 
чином у межах соціально-інженерної та соціально-технологічної 
наукової школи завдяки роботам В. Подшивалкіної, О. Скидіна, 
Є. Суїменко, Ю. Сурміна, М. Туленкова, Л. Хижняк тощо.  

Однак розгляд даного феномену в якості особливої конкретно-
соціологічної діяльності й технології досі не знайшло відповідної 
наукової інтерпретації. 

Метою статті є визначення соціального проектування як 
соціальної технології. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз світового досвіду 
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розвитку науки в останній третині XX століття показує, що масштаби 
використання різних технологій, у тому числі і суто соціальної 
властивості, для ефективного розвитку людського суспільства стали 
грати велику роль, яка особливо зросла у кінці ХХ століття. Вагомих 
результатів за рахунок розширення області використання технологій 
добилися США, Японія, Німеччина та інші країни, економіка яких 
розвивається інтенсивно, забезпечуючи на цій основі зростання 
суспільного багатства, підвищення рівня життя їх населення.  

В Україні в радянський період, в умовах планової економіки, 
створення і використання інновацій, а відповідно, і соціальних 
технологій в перетворенні усього суспільства і окремих його 
підструктур носили, як правило, авторитарний, такий, що 
спускається згори, стандартизований характер. Процеси 
демократизації, що сьогодні ж відбуваються в Україні, обумовлюють 
пошук і застосування соціальних технологій нового проектного 
характеру, що дозволять реалізовувати ініціативу за принципами 
самоорганізації. В той же час в Україні актуалізується проблеми 
виділення тенденцій регіоналізації, яка є значущим інструментом 
посилення ефективного розвитку країни в цілому. 

У цілому в розвитку технологій в період до кінця ХХ століття 
можна виділити три основні етапи, яким відповідають і три основні 
структури технології.  

Для першого етапу характерне стихійне, неусвідомлене 
становлення технології, визначуване соціокультурними чинниками та 
іманентними законами діяльності. Наприклад, древня технологія, що 
описана Т. Хейердалом, дуже характерна для анимістичних технік. 
Вона включає серію підібраних і відібраних в практиці ефективних 
операцій, обов’язково припускає ритуальні процедури, передається в 
усній традиції з покоління в покоління. У пізніший історичний час 
технологія пов’язана з виробництвом. Так, розвиток будь-якого 
виробництва призводить до створення досить складної технології вже 
через становлення, розгортання і відтворення самої діяльності. На 
цьому етапі розвиваються технології, для яких провідною метою є 
створення тих або інших споруд. 

На другому етапі розвитку (приблизно з другої половини 
XIX століття) складається технологія у вузькому розумінні (опис, 
аналіз і синтез технологічних операцій і умов), коли людина починає 
свідомо будувати ланцюжки технологічно пов’язаних процесів. Це не 
лише виробничі процеси, але і ті, які відносяться до сфери 
дослідження, інженерії, проектування і пізніше – до організації будь-
яких видів діяльності. Цей рівень розвитку технології можна назвати 
«локальним». Саме у цей період виникає стійке розуміння технології в 
інтерпретації суто технічних підходів: технологія (від греч. technе - 
мистецтво, майстерність, уміння і logos - уміння, наука) трактується 
як сукупність прийомів і способів отримання, обробки і переробки 
сировини, матеріалів, напівфабрикатів або виробів. В цей час у кінці 
XIX – на початку XX століття формується проектна діяльність, що 
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досягла ефективності в середині століття. Окрім наукових і 
досвідчених знань в проектуванні використовуються норми, в яких 
зафіксовано отримані в досвіді проектування стосунки процесів 
проектованого об’єкту з конструктивними елементами, що 
забезпечують їх. 

На третьому етапі (починаючи з 40-50-х років ХХ століття) 
з’являються технології в ширшому масштабі, відповідно цей рівень 
розвитку технології можна назвати «глобальним». Саме у цей період 
учені виявили, що між технологічними процесами, операціями і 
принципами (у тому числі і новими) і тим станом науки, техніка, 
інженерії, проектування, виробництва, які вже склалися в цій 
культурі та країні, з одного боку, різними соціальними і культурними 
процесами і системами – з іншого, існує тісний взаємозв’язок. До 
кінця першої половини ХХ століття в інформаційних і управлінських 
структурах світової спільноти сталися революційні зміни. Суть їх в 
тому, що прикладні знання, технології підтримки рівноваги стали 
оновлюватися по кілька разів в межах одного покоління і у своїй 
якості виявилися абсолютно непридатними для соціального 
спадкоємства і управління. У цьому контексті впровадження 
соціальних технологій в управління, та технологізація соціального 
простору бачиться як одна з функцій соціологічної науки а її 
основний метод – пізнання, перетворення соціальної дійсності.  

У другій половині ХХ століття суспільство вступило в абсолютно 
новий інформаційний стан. З розвитком прогресу суспільства 
відбувається кардинальна зміна механізмів і умов розробки і 
функціонування технологій. Поступово під соціальною технологією 
стали мати на увазі складну систему, яка у функціональному 
відношенні забезпечує ті або інші цивілізаційні завоювання (тобто 
вона є механізмом новацій і розвитку), а, по суті, є сферою 
цілеспрямованих зусиль (політики, управління, модернізації, 
інтелектуального і ресурсного забезпечення і т. ін.), низкою 
детермінуючих соціокультурних чинників. І це поклало початок появі 
проектного періоду в розвитку соціальних технологій.  

Контекстуальний або соціально-детерміністичний підхід аналізу 
природи технологій припускає, що технологія не є нейтральним 
інструментом для вирішення проблем, але вона є концентрат 
аксіологічних характеристик суспільства, в якому створюється і 
застосовується. У технології, на думку Н. Віга, утілюються не лише 
технічні судження, але ширші соціальні цінності та інтереси тих, хто 
її проектує і використовує. Наприклад, Дж. Грант пише наступне: 
«Образ технології як арсеналу зовнішніх знарядь, що знаходяться у 
розпорядженні свого творця, людини, – головна лазівка, через яку 
ми, північноамериканці, йдемо від розуміння суті того, що 
відбувається. «Технологія» – не стільки машини та інструменти, 
скільки те уявлення про світ, яке керує нашим сприйняттям усього 
існуючого. Мова тут запинається, адже ми, сучасні люди, так довго 
висміювали слова «доля», «рок», і дивно сказати, що технологія – наша 
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«доля» [5, с. 7]. 
У сучасному розумінні технологія – це область цілеспрямованих 

управлінських зусиль людини і суспільства, спрямованих на 
створення нововведень (артефактів). Нововведеннями можуть 
виступати найрізноманітніші «вироби»: машини, продукти 
споживання, технічне середовище, умови, події і навіть нова 
технологія. Іншими словами, нововведення не можна оцінювати 
залежно від використання інших якісніших матеріалів, це нове 
уявлення про функції, що змінилися. Таким чином, сучасна соціальна 
технологія накопичує проектний потенціал та стає праксисом. 

На наш погляд, поняття соціотехнологічний праксис включає 
можливість цілеспрямованого підвищення ефективності розвитку 
суспільства, а цивілізаційні завоювання, досягнення нових ефектів, 
які пов’язані не лише з розвитком нової техніки, а також з новими 
формами кооперації, організації, з можливостями концентрації 
ресурсів, з культурою праці, з накопиченим науково-технічним і 
культурним потенціалом, з капіталом і цілеспрямованістю зусиль 
суспільства і держави і т. ін.  

Окрім автономності та соціокультурного контексту потенціал 
соціотехнологічного праксису насичується інтелектуальністю. 
Словосполучення «інтелектуальна технологія» було введено у 
вживання американським соціологом Д. Беллом, що здобув широку 
популярність завдяки запропонованій їм концепції 
постіндустріального суспільства. Викладаючи цю концепцію в книзі 
«Прихід постіндустріального суспільства: досвід соціального 
прогнозу», Белл стверджував, що однією з найважливіших рис епохи, 
що приходить на зміну індустріальної, являється створення «нової 
інтелектуальної технології» [7, р. 244]. 

Белл виділяв п’ять основних напрямів цього руху, кожному з 
яких відповідає одна з найважливіших ознак прийдешнього 
суспільства. 

1. У області економіки акцент переноситься з виробництва 
речей на виробництво послуг і передусім таких послуг, які пов’язані з 
освітою, охороною здоров’я, дослідженнями і державним 
управлінням.  

2. У структурі зайнятості показником руху до постіндустріалізму 
вважається збільшення долі занять, що вимагають вищої освіти, 
переважання «професіоналів і технічного класу».  

3. Змінюється «осьовий принцип» суспільства – якщо «віссю» 
індустріального суспільства є виробництво товарів-речей і машин для 
виробництва речей, то «віссю» фази суспільного розвитку, що змінює 
його, стає теоретичне знання як джерело інновацій у формуванні 
напрямів діяльності різних соціальних утворень.  

4. Постіндустріальне суспільство «орієнтоване в майбутнє» – в 
ньому здійснюється контроль за технологіями і оцінка технологій.  

5. Нарешті, постіндустріальне суспільство характеризується 
змінами в способах ухвалення управлінських рішень – а саме 
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виникненням «нової інтелектуальної технології» [6].  
Необхідність застосування нової інтелектуальної технології в 

самих різних галузях органічним чином пов’язана з такими рисами 
постіндустріального суспільства, як посилення ролі теоретичного 
знання і перерозподіл влади на користь інтелектуалів. 

На думку Д. Белла, нова інтелектуальна технологія до кінця 
ХХ століття буде прирівняна за своєю значимістю до виробничих 
технологій. Це твердження базувалося на передумові, що основною 
інтелектуальною і соціологічною проблемою постіндустріального 
суспільства є проблема «організованої складності» – тобто проблема 
управління великими системами з великим числом взаємозалежних 
змінних, які вимагають упорядкування для досягнення певної мети. 
Можливості для цього надають виникаючі в середині XX століття 
наукові напрями – теорія інформації, кібернетика, теорія рішень, 
теорія ігор, теорія корисності, теорія стохастичних процесів.  

Відмінною рисою нової інтелектуальної технології Д. Белл бачить 
в можливості реалізувати раціональну діяльність і визначити засоби 
здійснення цієї діяльності. Раціональність при цьому розуміється як 
уміння вибрати з наявних альтернатив ту, яка може привести до 
переважного результату, знайти стратегію, що веде до оптимального 
або «найкращого» рішення, яке максимізує результат або мінімізує 
програш. 

У нашому дослідженні проектування стає інтелектуальною 
технологією. «Мета нової інтелектуальної технології, пише Д. Белл, – 
не більше і не менше, ніж реалізувати мрію соціальних алхіміків – 
мрію про «впорядкування» масового суспільства. У сучасному 
суспільстві мільйони людей щодня приймають мільярди рішень 
відносно того, що купувати, скільки мати дітей, за кого голосувати, 
куди піти працювати і тому подібне Будь-який поодинокий вибір 
може бути непередбачуваним, як непередбачувана поведінка 
окремого атома, тоді як поведінка сукупності може бути обкреслена 
так же чітко, як трикутники в геометрії» [7, р. 253]. Визнаючи, що 
здійснення такої мети є утопія і що вона нездійснена постільки, 
оскільки людина чинить опір раціональності, Белл вважає, проте, що 
рухатися у напрямі цієї мети можливо, оскільки людина пов’язана з 
ідеєю раціональності. 

Таким чином, під соціотехнологічним праксисом розуміємо 
сукупність і послідовність пізнавальних методів і процесів 
перетворення початкових даних, що дозволяють отримати продукцію 
з бажаними параметрами. Сенс і призначення будь-якої технології – 
оптимізувати управлінський процес, виключити з нього усі види 
діяльності та операції, які не є необхідними для отримання 
соціального результату. Використання технологій – головний ресурс, 
що дозволяє понизити витрати на управління, підвищити 
ефективність управлінської дії і його роль в житті суспільства. 
Проектування як інтелектуальна технологія в інтерпретації 
О. Генісаретського представляється «як автономне і ефективне 
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середовище діяльності, що обіцяє вирішення багатьох проблем, 
оскільки сформувався новий тип інтелектуальної діяльності» [4].  

У сучасних концептах розвитку технологій в проектуванні все 
гостріше встає питання про застосування різного виду технологій, а 
саме: структурних, здатних модернізувати системи відповідно до 
нового етапу розвитку суспільства, локальних, що дають можливість 
враховувати регіональні особливості функціонування об’єктів в 
період агресивної глобалізації, самоорганізацій, сприяючих розвитку 
громадянського суспільства, й проектних, котрі дозволяють 
реалізовувати випереджаючий розвиток. 

Соціальне проектування тісно пов’язане з соціально-
технологічним видом діяльності. Соціальна технологія у рамках 
операційного та діяльнісного підходів, суть яких розглянута вище, – 
це визначення науково обґрунтованих способів реалізації образу 
майбутнього суспільного стану. Вона безпосередньо пов’язана з 
проектуванням, яке формує образ майбутнього об’єкту, розраховує 
принципову можливість його досягнення. Технологія визначає 
способи досягнення об’єкту. Використання ж цих способів для 
реалізації образу і створення бажаного об’єкту – справа соціальної 
інженерії. В результаті утворюється єдиний ланцюжок: проектування 
– технології – інженерна діяльність. Саме такий ланцюжок дозволяє 
нам стверджувати, що проектування наповнює соціальні технології 
аналітико-прогностичним потенціалом, під яким розуміємо, по-
перше, технологію розробки проекту бажаного прообразу 
конкретного соціального об’єкту з урахуванням результатів аналізу 
його проблем і можливостей у минулому і сьогоденні; і, по-друге, 
розробку альтернативних шляхів досягнення бажаного майбутнього з 
урахуванням принципу глокальності. 

Виходячи з технологічного потенціалу соціального проектування 
проекти можна класифікувати за ознакою інтенсивності зміни. У 
такому ракурсі представляється можливим виділити вісім рангів або 
порядків соціальних проектів. 

Проекти нульового порядку – це практично регенерація 
первинних властивостей системи (відтворення традиційної системи 
або її елементу). Ці проекти тотально і повсюдно використовуються у 
рамках трансляції культурної спадщини.  

Проекти першого порядку характеризуються кількісними 
змінами в системі при незмінній її якості. Подібні дії розробляються і 
відстежуються з метою підвищення або пониження статистичних 
показників, наприклад системи освіти (кількість учнів на 10 тис. 
населення, кількість навчальних закладів, кількість правопорушень, 
здійснюваних учнями та ін.).  

Проекти другого порядку є діяльністю для перегрупування 
елементів системи і здійснення організаційних змін (наприклад, нова 
комбінація відомих педагогічних засобів, зміна послідовності, правил 
їх використання та ін.).  

Проекти третього порядку адаптаційні зміни системи в нових 
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умовах без виходу за межі старої моделі (поява нових предметів, 
гуманізація освіти і ін.).  

Проекти четвертого порядку містять новий варіант рішення (це 
найчастіше прості якісні зміни в окремих компонентах системи, що 
забезпечують деяке розширення її функціональних можливостей), 
наприклад використання елементів розвиваючого або критичного 
мислення здатне модернізувати освітню систему.  

Проекти п’ятого порядку ініціюють створення систем «Нового 
покоління» (зміна усіх або більшості первинних властивостей 
системи), наприклад, впровадження принципів системи безперервної 
освіти можна віднести до технологій цього порядку.  

В результаті реалізації проектів шостого порядку створюються 
освітні системи «Нового виду» з якісною зміною функціональних 
властивостей системи при збереженні системоутвоюючого 
функціонального принципу.  

Проекти сьомого порядку представляють вищу, корінну зміну 
систем, в ході яких змінюється основний функціональний принцип 
системи. Так з’являється «новий рід» освітніх систем. Введення в дію 
Болонської декларації, задумано як технологію, яка здатна стати 
перетворенням шостого і сьомого порядку. 

Висновки. Таким чином, соціальне проектування, у рамках 
технологічного праксису, дуже різноманітне, що обумовлено 
різноманіттям соціального світу, соціального життя, його стосунками 
з природними явищами. Значення соціальних проектів постійно 
росте, що вимагає посилення уваги до обставин, в яких приймаються 
рішення по їх використанню. Саме наявність багатовекторності 
розвитку соціальних процесів, наявність великої кількості підходів до 
визначення природи соціальних проектів обумовлює складність у 
виробленні єдиного визначення, що дозволяє зафіксувати сенс і зміст 
соціального проектування. На наш погляд, соціальне проектування – 
це технологія, що спрямовано на визначення моделей оптимальних 
соціальних систем, їх основних якостей, критеріїв, характеристик, 
параметрів, різних стосунків, процесів, ефективних з точки зору 
реалізації поставлених завдань, що виконують задану функцію, 
припускають втілення в процесі діяльності і виражених в певній 
знаковій формі. Аналіз методологічних вимог соціального 
проектування дозволяє стверджувати, що міра їх поєднання при 
розробці проектів розвитку конкретних об’єктів буде різною, тобто 
міра інваріантності рішень, що приймаються, визначається в 
конкретному випадку як об’єктивними, наприклад, сфера дії закону 
(чим вона ширша, тим значніше інваріантність), так і суб’єктивними 
чинниками (активністю суб’єкта, його організованістю, рівнем 
пізнання закону і т. ін.). 
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Авторське резюме  

Стаття присвячена вивченню впливу таких об’єктивних та 
суб’єктивних чинників політико-ідеологічної ідентифікації молоді як освіті, 
засобам масової інформації та групам рівних (peer groups), громадським 
рухам, асоціаціям. У статті доведено значна роль яку відіграють ці чинники 
у формуванні суб’єктних характеристик молоді, а також їх суперечливий 
вплив у формуванні політико-ідеологічної ідентифікації молоді. Автором 
зроблено висновок про те, що значний вплив на формування політичних 
цінностей молоді здійснюють групи рівних (peer groups), громадські рухи, 
асоціації. Проаналізовані чинники політико-ідеологічної ідентифікації 
особистості виокремленні відповідно до ступені впливу на зазначений 
процес, проте всі вони взаємопов’язані, і саме кумулятивний ефект їхнього 
впливу сприяє формуванню усталеної політико-ідеологічної ідентичності 
особистості. На підставі аналізу впливу освіти та ЗМІ на політико-
ідеологічну ідентифікацію, автор приходе до висновку про те, що 
відсутність у студентської молоді політичних знань може привести до 
перетворення її на об’єкт маніпуляцій різноманітних політичних сил. 
Ключові слова: політико-ідеологічна ідентифікація, політико-ідеологічна 
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Статья посвящена изучению влияния таких объективных и 
субъективных факторов политико-идеологической идентификации 
молодежи как образованию, средствам массовой информации, группам 
равных (peer groups), общественным движениям, ассоциациям. В статье 
доказана значительная роль образования и СМИ в формировании 
субъектных характеристик молодежи, а также противоречивом влиянии 
этих факторов в формировании политико-идеологической идентификации 
молодежи. Также сделан вывод о значительном влиянии на формирование 
политических ценностей молодежи групп равных (peer groups), 
общественных движениях и ассоциациях. Анализ предпосылок политико-
идеологической идентификации личности, выделенных в соответствии со 
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степенью их влияния на процесс ее формирования, позволил проследить их 
взаимосвязь и определить кумулятивный эффект влияния на 
формирование политико-идеологической идентичности личности. На 
основании анализа влияния образования и СМИ на политико-
идеологическую идентификацию, автор приходит к выводу о том, что 
отсутствие у студенческой молодежи знаний о политике может привести к 
ее превращению в объект манипуляций разнообразных политических сил. 
Ключевые слова: политико-идеологическая идентификация, политико-

идеологическая идентичность, политическая социализация, 
политическая субъектность. 

 

THE IMPACT OF EDUCATION, THE MASS MEDIA,  
PEER GROUPS AND SOCIAL MOVEMENTS IN THE POLITICAL AND 

IDEOLOGICAL IDENTIFICATION OF  YOUTH 
 

Karina Agalarova 
 

Abstract 
This article is devoted to the study of influence of objective and subjective 

factors of political and ideological identification of youth education, media and 
peer groups, social movements, associations. 
The relevance of the topic chosen is because students today feel the 
controversial impact of the various institutions of political socialization, 
including education and the media, which in turn determines the contradictory 
political development of this social group, a political and ideological identities. 
Also, a great influence is on the formation of political values youth peer groups, 
social movements, associations. 

Investigated factors in article political and ideological identification differ 
in their impact on this process, but they are all interrelated, and that the 
cumulative effect of their influence contributes to a well-established political 
and ideological identity cards. 

The paper proved the significant role played by these factors in the 
formation of subjective characteristics of young people and their contradictory 
influence in shaping the political and ideological identification of young people. 

The analysis of the impact of education and the media on political and 
ideological identification of young people had been providing that lack of 
political knowledge of students can cause that it becomes an object of 
manipulation of various political forces, what important role can play a growing 
role of the media and internet as agents of political socialization. 

In article describe the influence on the formation of political values young 
man peer groups, interest groups, associations, youth movements and others. 
They offer samples of political behavior for its members and trying to fix specific 
and political orientation, and in terms of Ukraine becoming increasingly 
noticeable tendency creation of youth organizations (sections, sectors, groups) 
political parties. 
Key words: political and ideological identification, political and ideological 

identity, political socialization, political subjectivity. 
 
Постановка проблеми. Актуальність обраної теми обумовлено 

тим, що сьогодні студентство відчуває суперечливий вплив з боку 
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різноманітних інститутів політичної соціалізації, в тому числі освіти та 
засобів масової інформації, що, у свою чергу, визначає суперечливість 
політичного розвитку даної соціальної групи, її політико-ідеологічних 
ідентичностей. Значна роль у формуванні суб’єктних характеристик 
майбутніх фахівців, в тому числі, їхньої політичної суб’єктності та 
політико-ідеологічної ідентифікації, належить вищій школі. Поряд з 
освітою, ЗМІ відіграють роль транслятора існуючих у суспільстві 
політичних норм і цінностей. Також, великий вплив на формування 
політичних цінностей молоді здійснюють групи рівних (peer groups), 
громадські рухи, асоціації. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Теорії, які можуть 
бути використані у контексті дослідження феномену політико-
ідеологічної ідентифікації є диспозиційна концепція В. Ядова [12] та 
теоретичний доробок українського дослідника О. Резніка [6], який 
розробив теоретико-прикладну модель структури політичної 
ідентичності. У своїх пошуках теоретичного підґрунтя аналізу 
досліджуваного феномену ми звернулись до методології 
соціокультурного підходу Н. Черниш та О. Ровенчак [11], які 
вважають, що ідентичності за своєю природою є соціокультурними 
духовними утвореннями, які базуються на певних цінностях – 
стрижнях культури, роль якої в сучасному світі зростає Що ж до 
застосовування окреслених положень до проблеми ідентичності, то тут 
ми спиралися на теоретичні положення А. Ручки. Він вважає 
ідентичність складним соціокультурним феноменом, в якому 
виокремлюються особистісні, соціальні та культурні аспекти. Чинники 
формування політичних ідентичностей студентської молоді 
аналізуються в роботах К. Гаджиєва, Н. Гедікової, Є. Головахи, 
М. Головіна, С. Макеєва [4], О. Петрунько, А. Пойченка, В. Ребкало та 
ін. Дослідженню ідентифікаційних процесів, що відбуваються в 
студентському середовищі, присвячені роботи В. Арбєніної, 
В. Кутирьової [7], В. Лісовського, О. Мусієздова, А. Ніколаєвської, 
Л. Сокурянської, С. Хобти та ін. 

Метою статті є дослідження впливу освіти, змі, групи рівних 
(peer groups) та громадських рухів на політико-ідеологічну 
ідентифікацію молоді.  

Виклад основного матеріалу. Під політико-ідеологічною 
ідентифікацією будемо розуміти процес ототожнення себе індивідом з 
певною соціальною групою, яка відрізняється специфічними 
політичними поглядами, ідеями, уявленнями, інтересами, цінностями, 
установками, ставленням до соціально-політичного життя, політичною 
участю, електоральним вибором тощо [1, с. 4].  

Важливим чинником  політико-ідеологічної ідентифікації та 
водночас агентом1 політичної соціалізації молоді є система освіти, 

                                                 
1
  Зазначимо, що слідом за Л. Сокурянською, ми розрізняємо поняття «суб’єкт» та «агент» 

соціалізації. Суб’єктами соціалізації, на її думку, є сім’я та групи однолітків, які пропонують 
індивіду переважно власну систему цінностей і норм. Агенти соціалізації-це насамперед система 
освіти і ЗМІ, які транслюють «чужі» цінності та норми: держави, певних політичних сил, 
власників засобів масової інформації тощо. 
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яка надає підростаючим поколінням знання про політичний світ і ту 
роль, яку вони в ньому можуть відігравати, про політичні інститути 
й відносини, політичну систему суспільства тощо. Система освіти 
транслює існуючи в суспільстві цінності й установки. У будь-якій 
політичній системі (авторитарній чи демократичній) інститут освіти 
є одним з найважливіших інститутів політичного впливу на 
майбутніх громадян [2, с. 109], адже саме через освітню систему 
держава реалізує свої політики ідентичності (перш за все завдяки 
підручникам з історії країни, певних навчально-виховних заходів 
патріотичного спрямування тощо). 

Саме у роки одержання молодою людиною освіти відбувається 
інтеграція емоційних і раціональних компонентів і формування 
основних політико-ідеологічних уподобань особистості. Причому 
даний етап існує не ізольовано від попереднього, а інтегрує все те, 
що накопичено раніше. На цьому етапі відбувається, по-перше, 
якісна зміна компонентів політичної психології за рахунок більш 
повного насичення їх раціональними елементами на основі 
надбання певної суми знань, цілеспрямованого впливу панівної у 
суспільстві політичної ідеології і набутого соціального досвіду; по-
друге, формування системи політичних ідеалів, цінностей і мотивів 
майбутньої соціально-політичної діяльності; по-третє, становлення 
політичних переконань, інтересів і потреб, які визначають 
поведінку людини у суспільстві. Відомі психологи Г. Алмонд та 
С. Верба [2, с. 110] підкреслюють важливість молодого віку для 
політичного самовизначення, коли відбувається вже не пасивне 
засвоєння сімейних цінностей, а самостійний вибір позиції, свого 
роду друге народження. Багато політиків визначили свою долю не 
під впливом первинної політичної соціалізації, а саме в юності, в 
роки навчання (Ф. Рузвельт, М. Лютер, А. Гітлер). 

У деяких країнах освітні системи не тільки не забезпечують 
політичну соціалізацію, що уніфікує, але й намагаються прищепити 
різним групам зовсім різні навички й установки. Наприклад, аж до 
недавнього часу основна мета південноафриканської системи 
освіти полягала в тому, щоб укорінити роз’єднаність між расами. 
Культура апартеїду підтримувалася як через створення установок 
відособленості, так і за рахунок надання білому й кольоровому 
населенню різних знань і вироблення в них різних навичок. Білі й 
чорношкірі діти не спілкувалися між собою. Що стосується України, 
то її освітня система є офіційно деполітизованою. У школах та 
вищих навчальних закладах заборонена діяльність політичних 
партій та організацій. У законі України «Про освіту» стверджено, що 
головні принципи освіти в Україні: незалежність освіти від 
політичних партій, громадських та релігійних організацій. Однак це 
не свідчить про те, що вітчизняна освітня система не сприяє 
політичній соціалізації учнівської, зокрема студентської, молоді, а 
отже її політико-ідеологічній ідентифікації. Викладання у середніх 
та вищих навчальних закладах циклу соціально-політичних 
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дисциплін, різноманітні навчально-виховні заходи, розвиток 
учнівського та студентського самоврядування, на нашу думку, 
здійснюють суттєвий вплив на свідомість та поведінку молодої 
людини, формують її ціннісні орієнтації, в тому числі у сфері 
політики, сприяють розвитку політичних знань, умінь та навичок 
політичної діяльності тощо. 

Не випадково, саме студентська молодь набуває сьогодні 
характеристик політичної суб’єктності, яка, як правило, є 
ситуативною суб’єктністю. Що ж до впливу освіти на процеси 
політичної соціалізації особистості, то Г. Алмонд та С. Верба 
зазначають наступне: 

− більш освічений індивід є більш обізнаним про вплив рішень 
уряду на життя індивіда, ніж менш освічений; 

− більш високий рівень освіти підвищує ймовірність того, що 
індивід заявить про свої політичні уподобання та інтерес до 
політичних кампаній; 

− чим вищою є освіта, тим більше індивід політично 
поінформований; 

− більш освічений індивід має думку стосовно ширшого кола 
питань, фокус його уваги ширший; 

− більш освічена людина схильна брати участь у політичній 
дискусії; 

− більш освічений індивід відчуває себе достатньо вільним для 
того, щоб обговорювати політичні проблеми у широкому колі людей; 
менш освічені вказують, що існує велика кількість людей, дискусій з 
якими вони уникають; 

− більш освічений індивід відчуває себе здатним чинити вплив 
на уряд; 

− більш освічений індивід виявляє більше бажання стати 
членом якої-небудь організації; 

− більш освічені люди є більш лояльними до свого оточення [2, 
с. 117 ]. 

До висновків щодо ролі освіти у формуванні політичної позиції 
індивіда, його активності у цій сфері, сформульованих Г. Алмондом і 
С. Вербою, від себе додамо, що відсутність у молодих людей 
необхідних політичних знань, політичної освіти, може привести до 
того, що вони стануть звичайним об’єктом маніпуляцій різноманітних 
політичних сил. 

Окрім системи освіти, в юності посилюється вплив на індивіда 
неформальних груп, молодіжної субкультури в цілому з її особливою 
мовою, символами, цінностями, які нерідко суперечать цінностям 
«дорослої» політики. Молодіжний культурний андеграунд у нашій 
країні в 1960-1990-ті роки, як до цього в Європі й Америці, дав не 
тільки новий рух у музиці і живописі, театрі і літературі, але й став 
каналом проникнення нових політичних цінностей, опозиційних 
офіційним. У цьому сенсі не треба забувати, що територією, на якій 
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отримувала розповсюдження неформальна молодіжна культура, 
нерідко були університети. 

Надзвичайно потужним чинником формування політико-
ідеологічних ідентичностей молоді, агентом її політичної соціалізації 
за сучасних умов є засоби масової інформації, які поряд із освітою 
відіграють роль транслятора існуючих у суспільстві політичних норм і 
цінностей. Саме через контроль ЗМІ (як і системи освіти) політична 
еліта намагається забезпечити політичний порядок і лояльність 
громадян до існуючого режиму. Сьогодні значна частина світу 
перетворилася в єдину аудиторію, що одержує ту ж саму інформацію 
і яку хвилюють одні й ті ж події. Засоби масової інформації – газети, 
журнали, радіо, телебачення, Інтернет – відіграють важливу роль в 
інтерналізації установок і цінностей. Саме це й визначає можливість 
вибору індивідом ідентичностей зі значного спектру, зростання 
свободи даного вибору, в тому числі у сфері політики. 

Політичний вплив ЗМІ на особистість може бути 
цілеспрямованим і нецілеспрямованим. Цілеспрямований вплив 
здійснюється через свідомі дії політичних партій і лідерів, що мають 
за мету отримання громадської підтримки. Нецілеспрямований вплив 
здійснюється завдяки активності журналістів, громадських 
організацій, які критично оцінюють позицію влади та її дії. 

Телебачення та Інтернет можуть здійснювати потужний 
емоційний вплив на широку аудиторію. Крім того, для мас-медіа не 
існує перешкод у вигляді кордонів між державами та ідеологіями. 
Однак мас-медіа не тільки поставляють інформацію про політичні 
події. Вони також поширюють – прямо або побічно – найважливіші 
цінності, прийняті суспільством. Вони можуть представити деякі події 
(наприклад, національні свята або традиційні форми урядової 
діяльності) як щось, що символізує нації, і ці події набувають 
особливого емоційного забарвлення. 

Слід зазначити, що серед агентів політичної соціалізації 
української молоді, зокрема студентства, саме засоби масової 
інформації відіграють все більш помітну роль. Створюючи у масовій 
свідомості модель політичної дійсності, ЗМІ мають можливість 
вирішувати, які проблеми сьогодні є найбільш актуальними. Ця 
тенденція загальносвітового масштабу, властива й сучасному 
українському суспільству [2, с. 25]. 

Немає сумнівів, що вплив ЗМІ є досить суперечливим. З одного 
боку, за допомогою ЗМІ процес політичної соціалізації стає більш 
мобільним. Підвищується загальний рівень політичної інформованості, 
а звідси – і можливість вибору політичних рішень. З іншого боку, 
виникає зручна можливість маніпулювати громадською думкою, 
використовуючи ЗМІ з корисною метою. Справа в тому, що сьогодні 
практично немає нейтральних ЗМІ. Результати і наслідки їхньої 
діяльності здебільшого залежать від того, ким, як і для чого вони 
використовуються, кому належать. 

Крім того, ЗМІ більше уваги приділяють негативним явищам – 
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невдачам лідерів, скандалам (як влучно зауважує відомий 
американський дослідник С. Ліпсет, преса звичайно полює за 
недоліками і невдачами), що, у свою чергу, може призвести до 
формування у молоді негативного ставлення до політики. Нестача 
достовірної інформації веде до відчуження суспільства від влади і не 
сприяє формуванню громадянських якостей особистості, її політичної 
культури. 

Серед суб’єктів політичної соціалізації особливу роль у 
формуванні політико-ідеологічної ідентичності молодої людини 
відіграють групи рівних (peer groups). До них відносяться, компанії 
друзів, однокласників та однокурсників, шкільні й університетські 
спільноти, невеликі трудові колективи, члени яких тісно пов’язані між 
собою й мають приблизно рівний статус тощо. 

Групи рівних соціалізують своїх членів, спонукуючи або 
змушуючи їх дотримуватися прийнятих у групі установок і моделей 
поведінки. Люди часто засвоюють систему поглядів своїх 
співтоваришів по групі тому, що люблять і поважають їх, або тому, 
що хочуть бути такими, як вони. Індивід може почати цікавитися 
політикою або піти на політичну демонстрацію, оскільки так роблять 
його близькі друзі [2, с. 135]. У таких випадках індивід, прагнучи 
заслужити схвалення товаришів, модифікує свої інтереси й 
поведінкові практики, для того, щоб вони відповідали прийнятим у 
групі зразкам. 

Свій внесок у формування політико-ідеологічних ідентичностей 
вносять групи інтересів, асоціації, об’єднання, громадські рухи та 
організації, зокрема молодіжні, які утворюють громадянське 
суспільство. Подібні групи та організації, в тому числі, пропонують 
зразки політичної поведінки для своїх членів і намагаються закріпити 
специфічні соціальні й політичні орієнтації. 

Що стосується молодіжних об’єднань, організацій тощо, то 
зазначимо, що протягом 1990-х років в Україні відбувалися 
інтенсивні процеси інституціоналізації і політизації молодіжного руху. 
При цьому жодна з молодіжних організацій у програмних документах 
не заявляла, що в її роботі головним завданням є вирішення 
політичних проблем. Саме цим молодіжні організації України 
відрізняються від тих, що існують у сусідніх країнах. Натомість у 
нашій державі все більш помітною стає тенденція створення 
молодіжних організацій (секцій, секторів, груп) при тих чи інших 
політичних партіях.  

Важливу роль у політико-ідеологічній ідентифікації відіграють 
такі спеціалізовані політичні структури, що існують і в 
демократичних, і в недемократичних системах, як політичні партії. 
Зазначимо, що у змагальних політичних системах партійна 
соціалізація здатна виявитися роз’єднувальною силою. Прагнучи 
заручатися підтримкою виборців, партійні лідери можуть апелювати 
до класових, мовних, релігійних та етнічних розходжень, тим самим 
стимулюючи їхнє усвідомлення громадянами. 
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Висновки. Звичайно, проаналізовані нами чинники політико-
ідеологічної ідентифікації особистості відрізняються за своїм впливом 
на цей процес, проте всі вони взаємопов’язані, і саме кумулятивний 
ефект їхнього впливу сприяє формуванню усталеної політико-
ідеологічної ідентичності особистості.  

На підставі аналізу впливу освіти та ЗМІ на політико-ідеологічну 
ідентифікацію, можна зробити висновок про те, що за відсутністю у 
студентської молоді політичних знань може привести до того, що 
вона стане об’єктом маніпуляцій різноманітних політичних сил, в 
чому велику роль може зіграти зростання ролі засобів масової 
інформації та Інтернету. У свою чергу, групи рівних (peer groups),  
громадські рухи та асоціації, здійснюють значний вплив на 
формування політичних цінностей молодої людини пропонуючи 
зразки політичної поведінки для своїх членів, намагаючись  
закріпити специфічні соціальні й політичні орієнтації. 
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Авторське резюме 

Сучасне українське суспільство вкрай потребую на професіоналів, які 
б забезпечили вихід країни з кризи. Формування професіоналів та 
професійної свідомості передбачає присутність у індивідів стійкого 
інтересу до професії, відповідності особистих здібностей вимогам професії. 
У статті розглянуті питання пов’язані с професієюяк соціокультурною 
цінністю, за допомогою якої розкриваються особливості, якості та 
можливості людини.Соціальні зміни, пов’язані з реформуванням економіки, 
системи освіти, які відбулися в нашої країні за останній час справили 
великий вплив на ціннісні орієнтації студентської молоді. Відбулися значні 
перетворення в системі тих об’єктивних і суб’єктивних факторів, які 
впливають на визначення студентами позиції професії у системі ціннісних 
орієнтацій. Професія як цінність дозволяє молодої людиніупорядковувати і 
усвідомлювати професію, сприяє формуванню професійних якостей, 
допомагає корегувати поведінку у відповідності з системою культурних 
цінностей суспільства.Професійне навчання студентів та посилення у них 
цінності професії є першим кроком в складному процесі формування 
професіоналу. У статі приведені данні соціологічного дослідження, які 
допомагають виявитимісце професії у системі ціннісних 
орієнтаційстудентів, визначити напрями подальшої діяльності ВНЗ по 
посиленню цінності професії у майбутніх фахівців. 
Ключові слова: професія, професіонал, цінність, ціннісні орієнтації, 

студенти.  
 

ПРОФЕССИЯ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Байдак Татьяна Михайловна 
 

Авторское резюме 
Современное украинское общество нуждаетсяв профессионалах, 

которые бы обеспечили выход страны из кризиса. Формирование 
профессионалов и профессионального сознания предполагает наличиеу 
индивидов устойчивого интереса к профессии, соответствия личных 
качеств требованиям профессии. В статье рассмотрены вопросы, 
связанные с профессией как социокультурной ценностью, с помощью 
которой раскрываются особенности, качества и возможности человека. 
Социальные изменения, связанные с реформированием экономики, 
системы образования, произошедшие в нашей стране за последнее время 
оказали большое влияние на ценностные ориентации студенческой 
молодежи. Произошли значительные преобразования в системе тех 
объективных и субъективных факторов, которые влияют на определение 
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студентами позиции профессии в системе ценностных ориентаций. 
Профессия как ценность позволяет молодому человеку упорядочивать и 
осознавать профессию, способствует формированию профессиональных 
качеств, помогает корректировать поведение в соответствии с системой 
культурных ценностей общества. Профессиональное обучение студентов и 
закрепление в их сознании ценности профессии является первым шагом в 
сложном процессе формирования профессионалов. В статье приведены 
данные социологического исследования, которые помогают выявитьместо 
профессии в системе ценностных ориентаций студентов, определить 
направления дальнейшей деятельности вуза по усилению ценности 
профессии у будущих специалистов. 
Ключевые слова: профессия, профессионал, ценность, ценностные 

ориентации, студенты. 
 

PROFESSION IN THE SYSTEM  
OF STUDENTS VALUE ORIENTATIONS 

 
Tatyana Baidak  

 
Abstract 

New socio-economic conditions require continuous professional 
improvement the person, professional growth that is, be a 
professional.Professional – a person who has mastered a profession, focused on 
the development and self-cultivation in his profession. Profession requires 
individual understanding of professional activities, knowledge of its 
requirements for her and requirements to the people of this profession, 
readiness to perform professional tasks in the changing social situation. 

A precondition for a professional formation is a person’s orientation, 
which is based on values.Last are the core of persons’ inner world, which direct 
their professional activities. Therefore, the value of the profession in general 
and in particular professional values is a prerequisite for the formation of a 
professional.The problem of becoming a professional – is, first of all, the 
problem of individual, social and professional of development of specialist as a 
subject of social action. The knowledge and skills of professional activity, which 
are needed to professional is forming in the process of professional 
development. During this process, the profession as a value for the individual 
becomes more important and the person feels more professional. 

Universities play an important role in the formation of professionals. 
University purpose is to provide vocational training, which should determine 
the pace and level of scientific, technical, economic, social and cultural 
progress. The current activities of higher education institutions are still 
focused on providing students by general training, theoretical knowledge and 
specific skills. Nowadays the subjective orientation of students for their future 
profession should become a priority direction. Studying at the university is the 
first step in a complex process of becoming professional. Successful formation 
of professional identification in the learning process depends largely on the 
development of the student as a professional and his ascension as the subject 
of labor to the heights of professionalism. 

To determine the value of the profession for students of Sociology and 
Political Science NTU «KPI» department was conducted sociological research. 
Analysis of the data showed that the profession is not only ranked no first in 
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the hierarchy of values of students, but ranked the last or penult place among 
other values. 

The resulting data allowed to find out the motives of choice of future 
profession. First of all, were named as follows motives: career opportunities in 
the future, profession content, availability obtain profession and the ability to 
have a high salary. It was found that students made their choice focusing 
primarily due to the contents of the profession and the opportunity to make a 
career in it. The data attest that in the choice future students are guided by the 
value of the profession. While studying at university attitude to the profession 
of the students changed so that it no longer appreciated. The solution has at 
least two ways. The first relates to the university career guidance in secondary 
schools. During meetings representatives of the university with school 
graduates it need to be talked about the specifics of professions and their 
prospects in the world today. In this case, future students will have knowledge 
of the future profession. The second is related to the quality of teaching, when 
students do not receive quality modern knowledge that will help them learn the 
profession. Solution to the problem of the improve of value of profession among 
students during their studies at universities should be go two ways mentioned 
by the author. 
Keywords: profession, professional, value, valueorientation, students. 

 
Постановка проблеми. Сьогодні для того щоб бути 

конкурентоспроможним на ринку праці, просуватися кар’єрними 
сходинками, мати змогу забезпечити свою фінансову стабільність 
сучасний фахівець повинен зрощувати в себепрофесіонала.Сучасні 
соціально-економічні умови вимагають від людини постійного 
вдосконалення у професії, професійного зростання, тобто бути 
професіоналом. 

Професійна діяльність у сукупності зі знаннями та вміннями є 
головними характеристиками професіоналу. Професіонал – це 
людина, яка досконало володіє професією, спрямована на розвиток 
та самовдосконалення у своє професії.Професіявимагає від 
особистості бачення її у колі різноманітних соціальних 
зв’язків,розуміння специфіки професійної діяльності,знання всіх 
вимог до неї та людям цієї професії, готовності виконувати 
професійні завданняу мінливій соціальній ситуації.  

Передумовою становлення професіонала виступає 
спрямованість особистості, основою якої є ціннісні орієнтації. 
Останні являють собою ядро внутрішнього світу людини, яке 
направляє її професійну діяльність. Тому цінність професії загалом та 
професійні цінності зокрема є необхідною умовою формування 
професіоналізму. Проблема становлення професіонала – це, у першу 
чергу, проблема особистісного, соціального та професійного розвитку 
фахівця як суб’єкта соціальної дії. Все необхідне, щоб називатися 
професіоналом - знання та навички професійної діяльності, 
формуються у процесі професійного розвитку. У ході цього процесу 
професія як цінність набуває для особистості все більшого значення і 
людина все більше відчуває себе професіоналом. 
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Навчання у ВНЗ є першою сходинкою в складному процесі 
становлення професіоналу. Саме від перетворення професії на 
цінність на цьому етапі багато в чому залежить розвиток студента як 
професіонала і сходження його як суб’єкта праці до вершин 
професіоналізму. Крім того, істотні зміни у соціально-економічній 
сфері, що  відбуваються у нашій країні, позначаються на вимогах до 
професійної підготовки майбутніх фахівців. Це обумовлює 
актуальність дослідження впливу цінності професії на формування 
професіоналізму з практичної точки зору. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Слід зазначити, 
що проблема визначення таких понять як професіонал, 
професіоналізм, професіоналізація не є новою для вітчизняної та 
зарубіжної науки. Ці поняття найбільше були обґрунтовані 
В. О. Болотовою, О. О. Бодальовим, Н. В. Кузьміною, В. Л. Погрібною, 
Л. О. Рудкевичем, В. Г. Зазикіним, І. М. Семеновим. Крім того, такі 
дослідники як: Б. Г. Ананьєв, О. М. Борисов, Л. С. Виготський, 
В. П. Зінченко, Л. М. Мітін присвятили свої праці різним 
аспектамстворення професіонала. 

Щодо цінностей взагалі та професії як цінності зокрема, аналіз 
літератури дозволяє стверджувати, що проблема цінностей широко 
досліджувалась у працях В. Василенко, О. Дробницького, М. Кагана, 
А. Ручки, В. Тугаринова та інших приділено увагу соціологічному 
контексту феномену цінностей. Психологічні аспекти цінностей і 
ціннісних орієнтаційвисвітлені в працях О. Леонтьєва, Б. Ананьєва, 
А. Маслоу. Д. Ліхачов, М. Гайдеггер, М. Лоський досліджували 
цінності як основу духовного життя людини; С. Соловйов, М. Бердяєв 
досліджувалинаціональні цінності.; В. Розанова, Г. Федотова вивчали 
релігійні. 

Проблема вивчення значимості особистісно-ціннісного начала в 
усіх сферах людської діяльності розроблялась Є. Ільїним, 
Ш. Амонашвілі, Л. Н. Розовимта ін. Педагогічні умови розвитку 
ціннісної сфери особистості були розглянуті у працях Н. Тамаріної, 
А. Булиніна. 

Ціннісні орієнтації у контексті професійного самовизначення 
людини та впливу освіти на систему ціннісних орієнтацій 
студентствабули проаналізовані у дослідженнях Й. Ісаєва, 
Л. Божович, В. Мудрика, Є. Климова, А. Маркової, В. Сластьоніна. 

Дослідження літератури з приводу визначення поняття 
«цінність» показали, що в науковій літературі немаєконсенсусу між 
вченими стосовно цього поняття. Воно по-різному трактується 
вченими в залежності від завдань і напрямів досліджень.  

Так, Д. А. Леонтьев вважає, що цінності можуть бути тільки 
усвідомленими, багато вчених, як М. Рокіч, намагаються побудувати 
універсальні шкали найбільш значимих цінностей, інші намагаються 
розділити цінності по різних сферах, будь то біологічні, соціальні або 
які або інші (C. Шварц, В. Білскі). Треті говорять про те, що цінності 
мають властивість повинності різної сили (Н. С. Розов ), четверті 
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відмічають універсальний характер життєвих цінностей (В. Франкл). 
А. Маслоу вважав, що цінності є частиною потребово-мотиваційної 
сфери. В. Франкл в поняття «цінність» вкладав сенс життя. На думку 
Е. Толмена цінність є привабливістю цільового об’єкта. Т. Парсонс 
розглядав цінності у рамках структурного функціоналізму. 
Відношення до цінностей як до міри, що відбиває визначену, велику 
або меншу значущість (ціну) елементів реальності, з якими стикається 
суб’єкт, розділяють такі дослідники, як Д. А. Леонтьев, М. Рокич, 
С. Шварц і В. Билски, В. Ф. Сержантів, Н. С. Розов, X. Эренфельс, 
Г. Риккерт, Я. Гудечек, У. Томас і Ф. Знанецкий, В. П. Тугарінов, 
В. Франкл, Б. С. Братусь, Л. С. Рубінштейн і багато інших.  

Крім того, незважаючи на значний науковий доробок у 
розвитку теорії цінності та їх формуванні у особистості в процесі 
навчання та професійної підготовки, слід вказати, що на сьогодні 
праць, присвячених професії як цінності, досить мало. Здебільшого 
науковці досліджують проблеми формування професійно-ціннісних 
орієнтацій, вивчають структуру й динаміку ціннісних орієнтацій, 
роль ціннісних орієнтацій у механізмі соціальної регуляції поведінки, 
взаємозв’язок ціннісних орієнтацій з індивідуальними особливостями 
людини, із професійною спрямованістю тощо.  

Разом з тим цінність професії як фактор професіоналізації, 
особливо на етапі вузівського навчання, вивчалась фрагментарно. 
Тому проблема дослідження цінності професії у системі ціннісних 
орієнтацій студентства в умовах сучасних змін набуває сьогодні 
особливої гостроти. 

Метою статті є визначити значення цінності професії для 
студентів та зясувати шляхи зміцнення та підвищення позиції цієї 
цінності у системі ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців. 

Виклад основного матеріалу. У різні історичні періоди 
трактування поняття «цінність професії» була різною. Ціннісне 
наповнення конкретної професії залежить не тільки від соціального, 
економічного, політичного і культурного стану суспільства, але і від 
конкретних носіїв даної професії. 

Професія- соціокультурна цінність, за допомогою якої 
розкриваються особливості, якості та можливості людини. Через 
цінність професії відбувається реалізація знань, умінь, навичок, 
майстерності й досвіду індивіда, задовольняються його потреби та 
інтереси, формується життєва позиція і визначається місце людини в 
суспільстві. 

У професії людина самовиражається, самостверджується, 
приносить суспільству певну користь, розуміє і виправдовує своє 
призначення. 

В процесі становлення професіонала спостерігається 
переорієнтація цінностей у особистості. Сама професія, професійна 
діяльність перетворюється в цінність. Працівник починає цінувати 
своє професію за її зміст, не акцентуючи увагу на матеріальних, 
владних аспектах професії, її престижності тощо. У професіонала 
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формуються певні зразки поведінки, які ґрунтуються на етичних 
принципах. Останні визначають його готовність до вирішення 
службових задач, бажання їх виконувати, формують почуття 
відповідальності за їх виконання з найбільшим результативним 
ефектом та глибоке розуміння соціальної значущості своєї ролі в 
суспільстві. Цінність професії займає в системі показників 
професіоналізму не останнє місці. Вона впливає на здібність 
працівника проектувати себе як професіонала, розвиток у нього 
професійно важливих якостей, найбільш адекватних для його 
професійної діяльності, на ефективність його професійних дій. 

Цінність професії формує адекватну мотивацію на успішну 
діяльність. В цьому випадку ряд професійних мотивів може бути 
пов’язаний з самим процесом діяльності, професією. Це може бути і 
задоволеність від самого процесу вирішення службових завдань, і 
переживання задоволення від активності в процесі діяльності, і 
відчуття творчості під час реалізації службових функцій, що робить 
цінним сам процес праці. У такому випадку працівник виконує свою 
роботу тому, що йому подобається його професія, зміст трудової 
діяльності. При цьому він відчуває радість творчості, емоційний 
підйом, естетичну насолоду самим процесом праці. 

Професія як цінність передбачає значимість для особистості 
змісту її професійної діяльності, досягнення успіху в професії, 
професійного просування, реалізації свого потенціалу у сфері 
професійної діяльності і може розглядатися у двох варіантах: 
матеріальному і постматеріального. В умовах домінування системи 
матеріальних цінностей професія має значимість скоріше як засіб 
досягнення матеріального добробуту, високих доходів та ін. Для 
суб’єктів, орієнтованих на постматеріальну ціннісну систему, більш 
важливі інші професійні цінності: самореалізація в професії, 
цінується ініціативність і відповідальність у професійній діяльності. 

Реалізація потреби в отриманні професії для багатьох людей 
здійснюється через отримання відповідної професійної освіти, у 
конкретному професійно-орієнтованому навчальному закладі з 
урахуванням конкретних соціально-економічних умов. Тому ситуацію 
професійного самовизначення на етапі прийняття рішення про вибір 
майбутньої професії можна позначити низкою виборів і відповідним 
їм мотивами. По-перше, це вибір рівня навчального закладу. 
Розглядаються мотиви отримання вищої освіти (прагнення до 
самовдосконалення, придбання соціального статусу, цікавого кола 
спілкування та ін.). По-друге, вибір професії. Розглядаються мотиви 
професійного вибору (можуть бути як змістовними (внутрішня 
мотивація) – безпосередньо пов’язані з утриманням професійної 
діяльності, так і супутні (зовнішня мотивація) – не пов’язані з 
утриманням самої діяльності, але пов’язані з атрибутами обраної 
професії). По-третє, вибір конкретного навчального закладу. 
Аналізуються мотиви вступу до конкретного закладу (їх також 
доцільно розділити на змістовні (внутрішні) і супутні – пов’язані із 
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зовнішніми, формальними характеристиками виши, такими як 
умови прийому, престижем та ін.) [1]. 

Професія як цінність складається тоді, коли в процесі 
професійної діяльності людини, формування й розвитку її потреб, 
вибору професійних засобів, прийомів та навичок їх задоволення, а 
також під впливом вимог інституційних норм у структурі цінностей 
індивіда формується переконаність, що професія задовольняє її 
потреби. У підсумку професія немов піднімається над потребами й 
стає самостійним чинником, який визначає стиль та спосіб життя 
людини. 

Професія як цінність дозволяє людині утворювати 
впорядковану й усвідомлену картину світу професій, визначати своє 
місце у ньому; вона орієнтує поведінку професіонала в ситуації 
альтернативної переваги, регулює оцінки і приводить поведінку у 
відповідність із системою культурних цінностей суспільства. 
Дозволяючи співвідносити об’єктивне і суб’єктивне бачення світу, 
професія-цінність перетворює предмети цього світу на об’єкти 
інтересів і прагнень. Професія з огляду на власну інституційність 
(тобто вона формує вимоги, які сприймаються і суспільством, і 
особистістю) є соціально схвалюваним правилом, завдяки чому 
стають можливими стереотипізація зовнішньої поведінки індивідів і 
гарантування певного рівня внутрішнього розвитку представників 
професії [2]. 

Соціальні зміни, пов’язані з реформуванням економіки, системи 
освіти, які відбулися в нашої країні за останній час справили великий 
вплив на ціннісні орієнтації та життєві шляхи молоді. Відбулися 
значні перетворення в системі тих об’єктивних і суб’єктивних 
факторів, які впливають на визначення молодою людиною позиції 
професії у системі ціннісних орієнтацій. Професія як цінність молодої 
людини дозволяє їй упорядковувати і усвідомлювати професію, 
сприяє створенню професіоналів і допомагає здійснювати вибір при 
наявності такого, корегувати поведінку у відповідності з системою 
культурних цінностей суспільства.  

Сучасне українське суспільство вкрай потребую на 
професіоналів, які б забезпечили вихід країни з кризи. Формування 
професіоналів та професійної свідомості потребуєстворення у 
індивідів непохитного інтересу до своєї професії. Важлива роль в 
формуванні професіоналів належить вищім навчальним закладам, 
мета яких – забезпечення професійної підготовки фахівців, які мають 
визначати темпи і рівень науково-технічного, економічного та 
соціально-культурного прогресу. При тому, що діяльність сучасних 
вищих закладів освіти, як і раніше, орієнтована на надання 
студентам загальної підготовки, теоретичних знань й певних 
навичок, першочерговим завданням стає професійне спрямування 
освіти, суб’єктивна орієнтація студентів на майбутню професію. 
Навчання у ВНЗ є першим кроком в складному процесі становлення 
професіоналу. Саме від успішного формування професійної 



Том ІІ, Випуск 3, Серія «Спеціальні та галузеві соціології» 

104 

ідентифікації у процесі навчання багато в чому залежить розвиток 
студента як професіонала і сходження його як суб’єкта праці до 
вершин професіоналізму.  

Для визначення цінності професії для студентської молоді 
кафедроюсоціології та політології НТУ «ХПІ» було проведено пілотажне 
соціологічне  дослідження, в якому взяли участь 280 студентів цього 
ж ВНЗ. Застосовувався цілеспрямований відбір за показникамистаті, 
курсу та форми навчання. Хоча отримані дані не є 
репрезентативними, вони дозволяють виявити загальні уявлення про 
місце професії у системі ціннісних орієнтацій. 

За даними анкетного опитування головною та найвагомішою 
цінністю для студентів є сім’я, про це сказали 93 % опитаних. Ні одна 
інша цінність не набрала більше половини голосів опитаних. Для 46 % 
опитних важливі друзі, для 37 % любов, ще для 29 % – активне життя 
або самостійність і незалежність. 

Останні позиції в ієрархії цінностей студентів займають 
творчість, професійна компетентність, суспільне визнання (по 2 %) і 
трохи вище цих цінностей стоїть майбутня професія (5 %). Тобто 
професія як цінність у ціннісній ієрархії студентів займає майже 
останнє місце.Відповіді чоловіків та жінок щодо системи ціннісних 
орієнтацій багато у чому схожі. Сім’я для представників обох груп є 
найважливішою цінністю – на це вказали всі жінки і 85 % чоловіків. 
Для однакової кількості представників різної статі майбутня професія 
не є головною цінністю (5 %).  

Можна було спостерігати деякі відмінності у відповідях на 
питання: «Що Ви більш всього цінуєте у житті?» у студентів, які 
навчаються на різних курсах. Професія як цінність у студентів 
старших курсів займає одне з останніх місць, але кількість 
респондентів, які визнали професію своєю цінністю, в цій категорії 
більш ніж в двох інших групах студентів – 9 %. У той час на 1-2 
курсах – 7 %, на 3-4 курсах – 0 %. Для студентів з різних 
спеціальностей професія як цінність також займає останні позиції, 
але для студентів з технічних спеціальностей вона більш значима 
(10 %) ніж для студентів з інших спеціальностей (економічних і 
комп’ютерних – по 5 %). Для студентів гуманітарних спеціальностей 
вона зовсім не має значення.  

Аналіз отриманих даних показав, що професія не тільки не 
займає перші місця в ієрархії цінностей студентів, вона знаходиться 
на останньому або передостанньому місці серед інших цінностей. 
Висунута на початку дослідження гіпотеза про те, що цінність 
«професія» є більш значущою цінністю у студентів комп’ютерних 
спеціальностей не підтвердилась. Більш значущою вона виявилась 
для студентів технічних спеціальностей. 

Дані анкетного опитування частково підтвердилися даними 
напівформалізованого інтерв’ю з викладачами, також отримані 
відповіді допомогли частково з’ясувати чому професія під час 
навчання у ВНЗ не займає верхні позиції в ієрархії цінностей у 
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студентів: «студентські роки, це час коли молоді люди знаходяться в 
активному пошуку людини, з якою можна створити сім’ю, роботи, 
цікавої професії, способу розважитися та інше. І не завжди професія, 
займає перше місце серед того, що на даний час ними цініться»; «не 
зрозуміло, що деякі студенти роблять в університеті, вони у списках 
студентської групи є, а на заняттях їх немає. Це може свідчить, що 
професія, яку обрали такі студенти точно не є головною їх цінністю, у 
них на першому місці якісь інші цінності. Може гроші, може, дівчата, 
але тільки не професійні знання»; «деяким студентам на даний час 
здається, що робота є їх найголовніша цінність, тому що вона дає 
невеликі але реальні гроші, а навчання в університеті відволікає їх 
від праці і отримання заробітку. При цьому вони не йдуть з 
університету, тому що розуміють диплом про вищу освіту дасть їм 
можливість знайти кращу роботу. Тому диплом для них є цінністю. 
Взагалі їх не дуже турбує за якою спеціальністю, головне диплом. 
Тому професія для таких студентів не є цінністю». 

Були і таки відповіді: «у студентів зараз домінують цінності 
дружних відносин, любові, кар’єри, самостійності, свободи. Серед 
студентів є серйозні і хлопчики, і дівчата, які чітко розуміють ким 
вони хочуть бути, націлені на засвоєння професії»; «цінності сучасних 
студентів не відрізняться від цінностей студентів, які навчалися 
раніш, – знання, дружба, свобода, розваги, майбутня професія»; «для 
дівчат зараз головне створити сім’ю, деякі з них вже мають дітей. Для 
них сім’я, діти найголовніше. Для хлопців головне робота, майбутня 
професія, яка дозволить їм забезпечити себе та свою майбутню 
сім’ю». 

Отримані данні анкетного опитування дозволили з’ясувати 
мотиви вибору майбутньої професії. В першу чергу були названі такі: 
можливість кар’єрного росту в майбутньому (61 %), зміст майбутньої 
професії (44 %), доступність отримання професії і можливість мати 
високу зарплату (по 32 %). Було з’ясовано, що студенти робили свій 
вибір орієнтуючись в першу чергу на уявлення про зміст професії і 
можливість робити кар’єру в ній. Отримані данісвідчать, що під час 
вступу майбутні студенти орієнтуються на професію, тобто цінують 
її.Під час навчання в закладі ставлення до професії у студентів 
змінюються таким чином, що вона перестає цінуватися. Вирішення 
цієї проблеми має як мінімум два шляхи. Перший – пов’язаний з 
профорієнтаційною роботою університету у середніх навчальних 
закладах. Під час зустрічей представників ВНЗ з випускникам шкіл 
необхідно як можна більш розповідати про специфіку про специфіку 
професій, за якими відбувається підготовка у закладі, про їх 
перспективи у сучасному світі. В такому випадку майбутні студенти 
будуть чітко уявляти, що є професія, якою вони прагнутьопанувати, 
що їх очікує в майбутньому. Під час навчання у вищому закладі, у 
студентів, які свідомо зробили вибір професії, не буде розчарувань 
стосовно обраної професії, або вони будуть мінімальні. Другий – 
пов’язаний з якістю викладання у навчальному закладі,з 
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невідповідністю очікувань студентів від викладання і реальним його 
рівнем. Такі студенти спочатку розчаровуються у навчанні за 
обраною професією, а потім у самої майбутньої професії. Вирішення 
цієї проблеми знаходиться у підвищенні якості викладання взагалі, 
так і за окремими складовими цього процесу. Це може стосуватися 
зміни змісту дисциплін, які викладаються, методики викладання, 
організації процесу передачі знання, технологічній підтримки 
навчального процесу та ін. Впливати на збереження та підвищення 
цінності професії у студентів під час їх навчання у ВНЗ треба 
здійснювати за обома вказаними напрямами одночасно. 

Висновки. Таким чином, для підвищення інтересу у студентів 
до професії та перетворення її у цінність бажаноналагодити роботу 
вищого навчального закладу з профільними середніми навчальними 
закладами з метою здійснення цільової профорієнтаційної роботи. На 
етапі вибору випускниками майбутньої професії допомогти здійснити 
усвідомлений вибір, що допоможе їм не розчаруватися в професії, 
коли вони стануть студентами. Також для збереження цінності 
професії серед головних цінностей і з метою підвищення бажання 
студентів працювати за обраною професією по закінченню 
університету слід посили контроль за якістю викладання студентам 
профільних дисциплін та організацію практик та стажувань. 
Необхідно щоб місце та зміст практики відповідав обраній студентом 
професії. Ці та інші заходи можуть сприяти посиленню позицій 
цінності професії у системі ціннісних орієнтацій студентів. 
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
 

Болотова Вікторія Олександрівна 
доцент кафедри соціології та політології, 

Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний інститут» 

 
Авторське резюме 

Зниження соціальної захищеності громадян України, яке викликано 
нестачею матеріальних ресурсів зумовлює необхідність створення  системи 
соціального самозахисту, яка б дозволила не людині отримувати певну 
допомогу не тільки від держави. Наголошується, що передумовою 
формування такої системи соціального захисту повинен бути високий 
рівень соціального капіталу населення.  

Під соціальним капіталом в статті розуміються зв’язки, а також 
визнані норми і цінності, що сприяють взаємодії усередині групи та між 
групами. Охарактеризовано типи соціального капіталу – закритий і 
відкритий. Встановлено, що основним критерієм відмінності між ними є 
масштаб розподілу ресурсів. Завдяки відкритому соціальному капіталу 
відбувається приріст суспільного багатства. Навпаки, закритий соціальний 
капітал, який концентрується в межах вузьких груп, може швидше 
перешкоджати, ніж сприяти суспільному розвитку. Відповідно робиться 
висновок, що тільки соціальний капітал відкритого типу сприятиме 
підвищенню ефективності системи соціального захисту суспільства 
загалом. 
Ключові слова:система соціального захисту, соціальний капітал, закритий 

соціальний капітал, відкритий соціальний капітал.  
 

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ  
КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
Болотова Виктория Александровна 

 
Авторское резюме 

Снижение социальной защищенности граждан Украины, вызванное 
нехваткой материальных ресурсов, обусловливает необходимость создания 
системы социальной самозащиты, которая позволила бы человеку получать 
определенную помощь не только от государства. Отмечается, что причиной 
формирования такой системы социальной защиты должен быть высокий 
уровень социального капитала населения. 

Под социальным капиталом в статье понимаются связи, а также 
признанные нормы и ценности, способствующие взаимодействию внутри 
группы и между группами. Охарактеризованы типысоциального капитала - 
закрытый и открытый. Установлено, что основным критерием отличия 
между ними является масштаб распределения ресурсов. Благодаря 
открытому социальному капиталу происходит прирост общественного 
богатства. Напротив, закрытый социальный капитал, который 
концентрируется в пределах узких групп, может скорее препятствовать, 
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чем способствовать общественному развитию. Соответственно делается 
вывод, что только социальный капитал открытого типа будет 
способствовать повышению эффективности системы социальной защиты 
обществе в целом. 
Ключевые слова: система социальной защиты, социальный капитал, 

закрытый социальный капитал, открытый социальный капитал. 
 

SOCIAL CAPITAL AS A WAY OF SOCIAL PROTECTION 
 

Viktoriya Bolotova 
 

Abstract 
Recently situation in the social protection of citizens of Ukraine has 

deteriorated. The state as a main subject of the social security system does not 
have enough resources for solving these problems. So Ukrainian society faces 
with the problem of capacity to create a system of social self-defense which 
allows a person to receive assistance not only from the state. 

A prerequisite for the formation of such system of social protection 
should be a high level of population`s social capital. That social capital allows 
social groups, non-governmental organizations to provide social protection 
without having to deal directly with the government. 

Social capital is relationships and recognized norms and values that 
promote interaction within the group and between groups. All of the above can 
be considered social capital as a means of protection from social problems 
along with the traditional activities of the state. Social capital enhances the 
access of individuals and social groups to additional resources. These 
resources can be means of solving social problems and maintain a decent level 
of social life. Major role in social capital as a mechanism of social protection is 
played by civil society, social groups and individuals, not state institutions. It 
affects the state sphere of social protection in two directions - horizontally and 
vertically. In the first case the function of social capital is the coordination of 
social agents to solve social problems without the state. In the second case, 
social capital promotes the consolidation and social activity of citizens and the 
objectives of collective action are the proper operation of public bodies. 

Social capital can be closure and open. The criterion of difference 
between them is the scale of resource allocation. If group represents society at 
whole, its purpose – the common good and collective efforts to enrich the 
public welfare. If social capital is concentrated within narrow interest groups 
pursuing own goals, creating and distributing benefits within themselves, 
social capital can hinder rather than promote social development. Thus only 
open type of social capital will improve the efficiency of social protection in 
society in general. 
Key words: social security system, social capital, indoor social capital, outdoor 

social capital. 
 
Постановка проблеми. Не зважаючи на певні зрушення і 

здобутки у формування системи соціального захисту в Україні, 
ситуація соціальної захищеності українських громадян ще більш 
загострилась. Такі традиційні соціальні проблеми, як безробіття, 
низький рівень доходів, зростаюча бідність, проблеми в системі 
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медичної допомоги, доповнились іншими, не менш, а інколи й більш 
болючими: проблеми переселенців з Криму та Донбасу, збройний 
конфлікт на Сході України з усіма його наслідками. 

Особливу тривогу викликає те, що держава як основний суб’єкт 
існуючої в Україні системи соціального захисту не має ресурсів для 
вирішення цих проблем. Навпаки, уряд вимушений зменшувати 
витрати на соціальні програми, не підвищувати рівень мінімальної 
заробітної плати, заморожувати індексації пенсій та інших 
соціальних виплат. Це призводить до зниження рівня соціальної 
захищеності громадян, робить їх більш уразливими щодо 
різноманітних несприятливих життєвих загроз, ризик виникнення 
яких постійно зростає. 

Певне відсторонення держави від вирішення соціальних 
проблем населення виводить на перший план у цій сфері 
громадський та індивідуальний сегмент систем соціального захисту 
та забезпечення. Останнім часом в України стає дуже помітним 
волонтерських рух, але він спрямований, в першу чергу, на рішення 
проблем учасників збройного конфлікту на Сході України, й не може 
вирішувати проблему всього населення в цілому. Тому досить гостро 
стоїть проблема спроможності українського суспільства створити 
систему соціального самозахисту, яка б дозволила не людини не 
залишатися наодинці з бідою, а отримувати певну допомогу від 
інших, а не тільки від держави.  

Передумовою формування такої системи соціального захисту 
повинен бути високий рівень соціального капіталу населення. 
Економічні, соціологічні, політологічні дослідження показують, що 
співтовариства, засновані на довірі і співробітництві, сприяють 
реалізації людського потенціалу. У науці все ширше визнається той 
факт, що соціальні зв’язки і довіра відіграють важливу роль в 
соціальному розвитку, стабільності суспільства, стійкості його членів 
до соціальних ризиків, а, отже, підтримці соціальної безпеки та 
зниженні рівня соціальної нерівності. Саме соціальний капітал 
дозволяє соціальним групам, неурядовим організаціям надавати 
послуги в різних галузях та забезпечувати соціальний захист для 
решти суспільства, без необхідності звертатися безпосередньо до 
урядових структур. 

Аналіз соціального капіталу в Україні і його впливу на 
стабільність суспільного розвитку і зменшення соціальної нерівності 
дозволить скорегувати задачі державної політики, розробити 
соціальні програми, спрямовані на більш широке використання 
практик самозахисту,підвищення стійкості населення до соціальних 
небезпек. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Соціальний 
капітал як особливе явище сучасної соціально - економічної дійсності 
став об’єктом вивчення порівняно недавно – наприкінці ХХ століття, 
хоч основи теорії соціального капіталу містяться в працях А. Сміта, 
Е. Дюркгейма, А. де Токвіля, М. Вебера та інших. Інтерес до цього 
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явища був пов’язаний, зокрема, з тим, що «економічний детермінізм», 
як пануюча концептуальна парадигма людської поведінки виявилася 
не здатною пояснити багато реалій не тільки громадського життя, але 
і ринку праці і трудових відносин.  

Термін «соціальний капітал» було введено Л. Дж. Ханіфан, перше 
визначення надано Дж. Коулменом, який розумів під ним мережу 
взаємозв’язків, що можуть бути використані як інструменти для 
виробництва товарів і послуг. У подальшому категорія соціального 
капіталу отримала більш глибоку концептуалізацію, і насьогодні 
більшість дослідників розрізняють два підходи до розуміння цього 
феномену, або два рівня аналізу. Ці рівні умовно можна назвати 
мікрорівнем та макрорівнем. На мікрорівні трактування соціального 
капіталу розвивали такі автори, як П. Бурдьє, У. Бейкер, 
П. Ді Маджио, Р. Барт, Б. Вілман, Н Лін. Прихильниками розуміння 
соціального капіталу на макрорівні є Р. Патнем, М. Пелдем, 
М. Шифф, Ф. Фукуяма, Дж. Якобс. В Україні проблемам соціального 
капіталу присвячені роботи Л. Березовця, В. Чепак, О. Демківа, 
В.Степаненко, Е. Гугнін. 

Щодо літератури, присвяченій соціальному захисту, то за 
останні роки в Україні та закордоном здійснено чимало досліджень, 
зокрема, можна назвати роботи таких вчених як А. Базилюк, 
Н. Борецька, Л. Вернигора, В. Волик, Д. Галлагер, О. Гаряча, 
Н. Гринчук, Ю. Дехтяренко, Б. Зайчук, І. Калачова, В. Кириленко, 
В. Куценко, М. Лукашевич, М. Ліборакіна, Б. Надточій, Л. Ніконова, 
В. Новіков, Б. Річман, А. Сіленко, О. Скрипнюк, В. Скуратівський, 
О. Лібанова, М. Ганслі Теренс, Й. Хендшель, П. Таундсен, 
Ю. Шклярський та багато інших. 

Нажаль, вітчизняні дослідження в сфері соціального захисту 
концентруються в основному на діяльності держави в цій сфері, а не 
на можливостях соціального капіталу у вирішенні соціальних проблем 
як суспільства в цілому, так і окремих соціальних груп та індивідів. 
Тому актуальність даної роботи обумовлена як потребами сучасного 
етапу соціально – економічного розвитку України, що терміново 
вимагає формування корпоративного та індивідуального суб’єктів 
системи соціального захисту, так і необхідністю наукового 
супроводження цих процесів.  

Метою статті є визначення ролі різних типів соціального 
капіталу системі соціального захисту населення.  

Виклад основного матеріалу. Поняття соціального капіталу 
сформувалося у сучасному суспільствознавстві силами представників 
багатьох дисциплін. Перш за все, він розуміється як громадський 
ресурс, який сприяє вирішенню різних суспільних проблем. 
Соціальний капітал поширює інформацію, зміцнює довіру між 
соціальними акторами, мобілізує ресурси для суспільних проектів, 
підтримує благодійність і інші форми альтруїстичної поведінки [7]. 

У даній роботі буде використовуватись наступне визначення 
соціального капіталу: це зв’язки, а також визнані норми, цінності і 



Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць  

113 

розуміння, що сприяють взаємодії усередині групи та між групами. 
Зв’язки відносяться до об’єктивної поведінки акторів, що 
включаються в асоційовану діяльність. Визнані норми, цінності і 
розуміння відносяться до суб’єктивного стану і взаємин індивідуумів і 
груп, так само як загальновизнані санкції і правила, які визначають 
поведінку людей [2]. Усе перераховане дозволяє розглядати 
соціальний капітал як засіб захисту від соціальних проблем поряд з 
традиційною діяльністю держави . 

Формальні інститути влади та соціальний капітал, вирішуючи 
близькі завдання, взаємно замінюють один іншого, і при достатньому 
запасі соціального капіталу потреба в державній присутності в 
суспільстві загалом та сфері соціального захисту зокрема знижується. 
Наприклад, довіра, обмін інформацією з соціальних мереж, 
благодійницька етика підвищують ефективність заходів суспільства, 
спрямованих на вирішення соціальних проблем, і система 
соціального захисту в такому випадку в меншій мірі потребує участь 
формальних інститутів. При достатньому запасі соціального капіталу 
суспільство може частково заміщати державу в основній сфері 
повноважень останньої – надання суспільних благ, приймаючи на 
себе відповідальність за захист соціально незахищених соціальних 
груп, підтримання систему соціального самозахисту. Соціальний 
капітал робить можливим саморегулювання системи соціального 
захисту, дозволяючи скоротити масштаби державного регулювання. 
Аналогічним чином корпоративна соціальна відповідальність знижує 
потребу в участі держави в цій сфері. 

Соціальний капітал розширює можливості доступу індивідів та 
соціальних груп до додаткових ресурсів, які можуть виступити  як 
засіб вирішення соціальних проблем та підтримки гідного рівня 
соціального життя й добробуту в конкретних соціально-економічних 
умовах. У такому вигляді соціальний капітал може виступати як 
дієвий механізм соціального захисту, в якому головну роль відіграють 
не державні інституції, а громадський сектор та окремі соціальні 
групи та індивіди. Соціальний капітал знижує витрати, що 
виникають внаслідок надмірних витрат на захист формальних 
контрактів [8]. 

Вплив соціального капіталу на соціальне становище людини 
здійснюється через наступні механізми. 

По-перше, доступ до інформації. Соціальні зв’язки у певному 
середовищі і на певних ієрархічних рівнях (що мають більш повну 
інформацією про поточні потреби і перспективи розвитку ринку) 
надають індивідуумові корисні відомості, не доступні з інших джерел, 
про можливості і варіанти найбільш вигідної поведінки.  

По-друге, соціальні зв’язки з тими, хто має в розпорядженні 
ресурси і реальну владу, сприяють рішенню проблем не менше, ніж 
накопичені індивідуальні ресурси. 
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По-третє, соціальні зв’язки, що «стоять за» людиною, говорять 
про те, що крім індивідуального людського капіталу (знань і досвіду) 
він має у своєму розпорядженні додаткові ресурси.  

По-четверте, приналежність до певної соціальної групи 
автоматично має на увазі поділ її інтересів і цінностей, що у свою 
чергу, забезпечує не тільки емоційну підтримку, але і високий ступінь 
довіри до людини.  

Іншими словами, соціальні зв’язки підтримують стабільний 
соціальний статус людини, відкривають їй додатковий доступ до 
ресурсів і тим самим є додатковим засобом захисту людини від 
соціальних небезпек і ризиків.  

Соціальна діяльність при нестачі соціального капіталу 
атомізується і стає більш примітивною, а можливості громадського 
суспільства в сфері соціального захисту виявляються 
невикористаними повною мірою.  

Численні емпіричні дослідження свідчать про ключову роль 
соціального капіталу в успішній самоорганізації місцевих громад для 
спільного вирішення соціальних проблем, допомоги соціально 
вразливих груп, підвищення рівня добробуту та соціальної 
захищеності спільнот в цілому [6 - 9]. 

Дані досліджень підтверджують взаємозамінність соціального 
капіталу і формальних інститутів: рівень довіри людей один до одного 
негативно пов’язаний з затребуваністю в суспільстві державного 
регулювання та контролю. У своїй знаменитій «теоремі» Р. Коуз 
фактично передбачив цей висновок – раціональні індивіди можуть 
координувати свої дії самостійно і з власної волі, оскільки така 
координація в підсумку відповідає їхнім інтересам, дозволяючи 
кожному з них досягти більш високих результатів [1]. Така 
можливість, однак, може стати реальністю лише в тих випадках, коли 
досягнення і виконання необхідної домовленості не вимагає 
надмірних трансакційних витрат, що знову-таки припускає обмін 
інформацією, взаємна довіра і добру волю сторін – іншими словами, 
наявність соціального капіталу. У відсутності соціального капіталу 
загроза опортуністичного поведінки унеможливлює досягнення 
домовленостей за Р. Коузом, і проблема колективних дій без участі 
держави виявляється нерозв’язною. 

Соціальний капітал впливає на стан сфери соціального захисту 
за двома напрямками – горизонтально і вертикально. У першому 
випадку функція соціального капіталу полягає в координації дій 
соціальних агентів щодо вирішення соціальних проблем без участі 
держави; при цьому, як уже зазначалося, скорочуються витрати.  

У другому випадку соціальний капітал сприяє консолідації та 
соціальної активності громадян, а цілями колективних дій 
виступають належна робота держави та функціонування її 
інститутів; при цьому економляться витрати примусу, що виникають 
внаслідок зловживання владою або помилкових рішень державних 
органів. 
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Згідно з визначенням, соціальний капітал повинен сприяти 
спільним діям тієї чи іншої групи заради досягнення спільної мети. 
Не можна однозначно стверджувати, що соціальний капітал 
використовуються індивідами виключно для досягнення суспільних 
цілей і підвищення ефективності функціонування державних 
органів. Згідно теорії колективних дій М. Олсона умовно індивідів 
можна поділити на дві категорії: «групи Патнема», цілями діяльності 
яких є досягнення суспільних вигод, співпраця та координація дій 
(концепція homoreciprocans), підвищення прозорості»влади, і «групи 
Олсона», які переслідують власні цілі (концепція homoeconomicus), 
створюють і розподіляють блага виключно між членами клубу [4]. 

Якщо група представляє суспільство в цілому, то подібні 
колективні зусилля (наприклад, спрямовані на підвищення 
підзвітності влади) примножують суспільний добробут [5]. Такого 
роду відкритим соціальним капіталом «наведення мостів» володіють 
так звані «групи Патнема», мета яких – суспільне благо. У той же час 
нерідкі ситуації, коли та чи інша група переслідує власні цілі 
(створює клубні блага для членів групи) і мобілізує для цього закритий 
соціальний капітал. Подібні групи можуть вступати в конкуренцію з 
іншими організованими інтересами в економіці та суспільстві за 
обмежені ресурси. У такому випадку соціальний капітал не створює 
нової цінності, і його громадська віддача виявляється нульовий або 
навіть негативною [4]. 

Протиставлення відкритого і закритого різновидів соціального 
капіталу частково нагадує розмежування між суспільно 
продуктивною і непродуктивною діяльністю: обидва види діяльності 
обіцяють індивідуальну вигоду, але в першому випадку виникає і 
громадський виграш, а в другому успіх досягається за рахунок 
перерозподілу вже створених благ.  

Перед аналогічним вибором можуть виявитися не тільки 
індивіди, але і спільноти; «групи Патнема» обирають першу 
можливість, а «групи Олсона» – другу. В останньому випадку 
прийнято говорити про тіньовий бік соціального капіталу, наслідком 
якого може стати розкол і сегрегація в суспільстві. Закриті соціальні 
мережі породжують дискримінацію – аутсайдери обмежені в 
досягненні соціального успіху просто тому, що позбавлені необхідних 
для цього контактів і зв’язків. Нарешті, закритий соціальний капітал 
може негативно відбитися на якості державного управління, оскільки 
в такому випадку політики можуть слідувати принципу «розділяй і 
володарюй», пропонуючи сепаратні домовленості тим чи іншим 
групам інтересів [5]. 

Переважання в суспільстві «груп Патнема» або «груп Олсона» 
залежить від радіуса довіри. Необмежений радіус довіри і 
універсальна мораль сприяють утворенню широких громадських 
коаліцій і дають підстави очікувати позитивної громадської віддачі 
від соціального капіталу, у випадку обмеженого довіри і моралі 
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соціальний капітал концентрується в межах вузьких груп і може 
швидше перешкоджати, ніж сприяти суспільному розвитку. 

При малому радіусі довіру обмежено вузьким колом осіб – 
родичів, близьких друзів, представників одного і того ж клану тощо, 
а великий радіус відображає довіру до людей взагалі, не обумовлене 
особистими чи родинними зв’язками або різного роду ідентичностями 
[3].  

У дослідженнях цінностей і орієнтацій сільських громад 
Південної Італії Бенфілд Е. робить акцент на зосередженості на 
матеріальних інтересах сім’ї і небажанні діяти разом для спільного 
блага. Такий тип соціальних орієнтацій дослідник характеризує як 
«аморальну сімейність», під якою розуміє норми поведінки, згідно з 
якими «ти повинен співпрацювати лише з членами своєї основної 
родини та намагатися використовувати всіх інших, оскільки якщо ти 
першим не будеш використовувати їх, то вони це будуть робити з 
тобою [10]. 

Соціальний капітал сім’ї та індивіда сприяє успіху за рахунок 
особистих зв’язків, що забезпечують доступ до інформації та 
ресурсам, знижують трансакційні витрати і дозволяють 
розраховувати на підтримку у важких ситуаціях. Разом з тим такого 
роду приватні вигоди далеко не завжди супроводжуються приростом 
суспільного багатства – індивідуальний соціальний капітал може бути 
джерелом лише перерозподільних переваг. 

Культурні цінності та поведінкові стереотипи, підтримувані 
соціальним капіталом, можуть стати частиною певної ідентичності, 
під впливом якої приймаються ті чи інші соціальні рішення. 
Ідентичність маргінальних або соціально незахищених груп може 
перешкоджати їх продуктивної соціальної діяльності та інтеграції в 
суспільство. У таких випадках знову проявляється тіньова сторона 
соціального капіталу, і його негативна віддача. 

Приблизно така само ситуація, нажаль, спостерігається і в 
Україні. Демонтаж звичної системи соціальних гарантій Радянського 
Союзу, самоусунення держави від регулювання соціальних процесів 
підштовхнуло стихійне кооперування знизу. Люди стали шукати 
підтримку й опору в ближньому колі, серед собі подібних, 
формувалися локальні соціальні мережі взаємовиручки та підтримки, 
що охоплюють членів розширеної сім’ї, родичів, друзів, сусідів – так 
звані мережі виживання.  

Схожі процеси охопили й тих, хто зумів адаптуватися до нових 
умов і виграти від реформ. Відокремлені анклави соціального 
капіталу отримали розвиток в секторі успішного бізнесу. Ці 
високоресурсні мережі відображали використання зв’язків і 
знайомств для відстоювання своїх інтересів, зміцнення позицій у 
бізнесі, підвищення соціального статусу.  

Соціальний капітал закритого типу, спрямований на вирішення 
проблем окремої соціальної групи або індивіда за рахунок або 
всупереч суспільного блага не сприяє підвищення ефективності 



Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць  

117 

системи соціального захисту в суспільстві загалом. Ситуація, при якій 
знищуються причини соціальних проблем, а не їх наслідки, виникає у 
випадку, коли кожен учасник відмовляється від індивідуально 
кращого рішення заради колективного блага, внаслідок чого отримує 
більш високий рівень вигод, ніж у випадку відсутності такої 
координації.  

Висновки. У цілому соціальний капітал розширює можливості 
доступу індивідів та соціальних груп до додаткових ресурсів, які 
можуть виступити  як засоби вирішення соціальних проблем та 
підтримки гідного рівня життя й добробуту в конкретних соціально-
економічних умовах. Тобто соціальний капітал може виступати як 
дієвий механізм соціального захисту, в якому головну роль відіграють 
не державні інституції, а громадський сектор та окремі соціальні 
групи та індивіди. 

Проте соціальний капітал закритого типу, спрямований на 
вирішення проблем окремої соціальної групи або індивіда за рахунок 
або всупереч суспільного блага не сприяє підвищення ефективності 
системи соціального захисту в суспільстві загалом. Зворотна ситуація, 
виникає у випадку, коли кожен учасник відмовляється від 
індивідуально кращого рішення заради колективного блага, внаслідок 
чого отримує більш високий рівень вигод, ніж у випадку відсутності 
такої координації. Така ситуація виникає тільки при розвинутому 
відкритому соціальному капіталі. 
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УДК 316, 331.102.1 
 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ  
ХОРЕОГРАФІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 
Ляшенко Наталя Олександрівна 

доцент кафедри соціології та політології, 
Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний інститут» 

 
Авторське резюме 

Стаття присвячена аналізу працевлаштування за отриманою 
спеціальністю випускників-хореографів; виявленню недоліків у їхній 
професійній підготовці, орієнтаціям на бажані місця роботи. Обґрунтовано, 
що частина проблем, що виникають при працевлаштуванні можна зняти, 
ввівши відсутні, та на думку випускників, необхідні додаткові навчальні 
курси, організувавши роботу по підготовці студентів з сучасних напрямків 
танців через майстер-класи провідних фахівців.  

Виявлено позитивний вплив роботи під час навчання на подальшу 
роботу за фахом. Описано гендерні відмінності в оцінках проблем, що 
виникають при працевлаштуванні випускників та переваги чоловіків та 
жінок щодо місць роботи. За результатами анкетного опитування виявлено, 
що дві третини респондентів хотіли б почати свою справу, але 
перешкодами є недолік необхідних матеріальних ресурсів, економічних і 
юридичних знань, власна пасивність. На жаль, за оцінками випускників, 
більшість з яких добре вчилися, вони мають недостатню підготовку за 
сучасними, модним і затребуваним стилям танців, їм бракує знань з основ 
хореографічного мистецтва, умінь мотивувати учнів або колег, підбирати 
музику, є нестача особистої ініціативності. 

Встановлено, що в рамках навчального закладу практично не велася 
робота по наданню допомоги випускників у працевлаштуванні за фахом. 
Ключові слова: ринок праці, хореографи,програма навчання, власний 

бізнес. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ  
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Ляшенко Наталья Александровна 

 
Авторское резюме 

Статья посвящена анализу трудоустройства по полученной 
специальности выпускников–хореографов; выявлению недостатков в их 
профессиональной подготовке, ориентациям на предпочитаемые места 
работы. Обоснованно, что часть проблем, возникающих при 
трудоустройстве можно снять, введя недостающие, по мнению 
выпускников, дополнительные учебные курсы, организовав работу по 
подготовке студентов по современным направлениям танцев через мастер-
классы ведущих специалистов.  

Выявлено позитивное влияние работы во время учебы на 
дальнейшую работу по специальности. Описаны гендерные различия в 
оценках проблем, возникающих при трудоустройстве выпускников и 
предпочтения относительно мест работы. По результатам анкетного опроса 
выявлено, что две трети респондентов хотели бы начать свое дело, но 
препятствиями являются недостаток материальных средств, 
экономических и юридических знаний, собственная пассивность. К 
сожалению, по оценкам выпускников, большинство из которых хорошо 
учились, у них недостаточная подготовка по современным, модным и 
востребованным стилям танцев, нехватка знаний по основам 
хореографического искусства, умений мотивировать учеников или коллег, 
подбирать музыку, нехватка личной инициативности.  

Установлено, что в рамках ученого заведения практически не велась 
работа по оказанию помощи выпускников в трудоустройстве по 
специальности.  
Ключевые слова: рынок труда, хореографы, программа обучения, 

собственный бизнес. 
 
EMPLOYMENT OF GRADUATES OF CHOREOGRAPHIC SPECIALTIES 

 
Nataliya Liashenko  

 
Abstract 

Professionals training of the choreographers starts at school, and when 
they enter a higher education institution they must to withstand a creative 
competition. Consequently, when receiving the university degree they show a 
steady desire to work on specialty and difficulties rising during employment, 
feels them painfully. Moreover, there is a little possibility to find the related 
professional activities. Lack of exercise leads to a loss of professional skills, and 
in a situation of economic recession, the demand for their services is declined. 
Some of the disadvantages in the choreographers training can be removed, if 
we find the most common problems faced in employment after graduation. To 
clarify such problems, we had a specific sociological study. Within its 
framework, we confirmed that almost all of the respondents planned to work 
on their specialty, and after graduation more than a quarter of them do not 
work. We found that the vast majority of those who worked part time while 
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studying at university, found the work in their fields. Moreover, additional work 
did not reduce the academic performance of them. As a result of the research 
we have identified major shortcomings in training: the lack of practical 
experience, failure to explain the dance basics to the student, lack of 
knowledge the basics of the choreographic art, luck of the ability to motivate 
students and colleagues, luck of the ability to select proper music, the lack of 
the personal activity, initiatives and ability to dance in different dance styles. 
We found gender related features of employment, which was confirmed on 
existing gender roles and stereotypes. Men, in the first place, are not satisfied 
with the level of payment for their work, while women point to a small number 
of available vacancies. Men prefer to participate in contests and competitions, 
start their own business, and serving as a judge in competitions. Women are 
more likely to choose a work as choreographer - teacher and choreographer - 
performer, and they agree to engage in a variety of different activities. Women 
more likely than men want to teach children of school and preschool age to 
dance, while men want to teach to dance mostly adolescents and adults. The 
main source of information about vacancies in their field, respondents found in 
the Internet. Respondents who prefer to work by choreographer - teacher, 
choose to work with children in government structures, but working with 
young people and teenagers they prefer a private organizations. The most 
popular work is a teaching of modern dance styles. The advantages of this 
study was to describe a large group of graduates (2/3 of respondents), who 
wish to start their own businesses of teaching to dance. We found that they do 
not have enough training experience in modern dance as well as economic and 
legal knowledge for doing such business. As a result – we recommend to the 
management of the institution to adjust the education programs, add 
additional elective dance courses and organize workshops with the dance 
practitioners.  

The article analyzes the employment of the choreographer graduates 
and identify gaps in their training, focused on the preferred place of work. It is 
proved, according to the graduates, that some of the problems which arise in 
employment, can be removed by adding an additional training courses, 
organizing work to prepare students for the modern trends of dance through 
workshops done by leading dance experts. 

It was revealed a positive effect of real work, while studying in university, 
for further work after graduation. We described the gender differences in the 
assessments of the problems arising, from the employment of graduates and 
preferences for their jobs. According to the results of the questionnaire, it was 
revealed that two-thirds of respondents would like to start a business, but the 
obstacles were the lack of material resources, economic and legal knowledge, 
their own passivity. Unfortunately, by estimates of graduates, they had lack 
of training in modern, fashionable and popular style of dance, lack of 
knowledge on basics of the choreographic art, disability to motivate students or 
colleagues, improper select of the music and the lack of the personal initiative. 

It was established that academic institutions practically did not assist 
graduates to find better job in their field. 
Key words: the labor market, choreographers, training program, your own 

business. 
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Постановка проблемы на прямую связанна с необходимостью 
решения вопроса трудоустройства молодых специалистов, который с 
одной стороны обусловлен разницей между количеством людей, 
получивших образование по определенной специальности, и 
запросами рынка труда, а с другой – несоответствием 
профессиональных качеств выпускников требованиям, 
предъявляемым современным работодателем, завышенными 
требованиями к работе (ее оплате, режиму, условиям труда). Если при 
поступлении на учебу изначально отсутствовало желание работать по 
получаемой специальности и преследовались другие цели (получение 
диплома, образование по выбору родителей, желание избежать 
службы в армии), то ответственности вуза перед выпускником нет. 
Профессиональная подготовка по специальностям, связанным со 
сферой искусства ещё до поступления в профильное учебное 
заведение требует длительных усилий, направленных на 
приобретение специфических базовых знаний и умений, 
необходимых для прохождения конкурсного испытания при 
поступлении на учебу. В этих условиях выбор профессии происходит 
более осознанно (что подтверждают данные опросов о планах 
работать по полученной специальности практически у всех 
первокурсников). Поэтому проблемы, возникающие при их 
трудоустройстве более болезненны, ведут к разочарованию в себе и 
обществе, способствуют росту социального иждивенчества, 
негативных девиаций. 

В меняющихся экономических условиях возрастает роль 
профессионально-личностных качеств, обеспечивающих 
конкурентоспособность на рынке труда, построение успешной 
профессиональной карьеры. Такие задачи, как развитие личности 
специалиста, подготовка его к мобильному и адекватному поведению 
на рынке труда, его высокая активность, умение пересмотреть свои 
установки, актуальны как никогда. Выявление проблем, 
возникающих при трудоустройстве разных групп специалистов, 
поможет скорректировать программы их обучения и сформировать 
реальные представления о перспективах работы и требованиях к ним 
у работодателей и клиентов.  

Анализ научных исследований и публикаций, в которых 
освещена данная проблема и на которые опирается автор. 
Исследование социально-профессиональной структуры в социологии 
начиналось в контексте анализа социальной дифференциации 
общества (К. Маркс, П. Сорокин), социально-экономического 
разделения труда (Е. Дюркгейм, М. Вебер). Рынок труда изучали 
представители институциональной школы (Т. Веблен, Дж. Гелбрейт) и 
концепции «человеческого капитала» (Г. Беккер). 

Активное изучение рынка труда в двадцатом векевели 
экономисты (А. Пигу, Дж. Кейнс, М. Фридмен, Ф. Хайек). Они 
описывали сущность и причины безработицы, механизмы 
воздействия на неё. Появилисьпонятия «внешний» и «внутренний» 
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рынок труда, его «первичный» і «вторичный» сегменты, «ядро» рынка 
и «периферия» (П. Дерингер, М. Пиоре), которые помогли перейти к 
анализу сегментов занятости, особенностей трудоустройства 
представителей отдельных профессий. В советском обществе 
экономика ограничивала рынок труда системой планового 
распределения рабочих кадров. Однако,в рамках экономической 
социологии были исследования по данной проблеме у В. Осовского, 
Т. Заславской, Р. Рывкиной, В. Чорноволенко, В. Радаева, 
М. Лукашевича, М. Руткевича и других. 

После перестройки экономики обострились проблемы 
профессиональной подготовки молодежи и её трудоустройства. В 
условиях глобализации увеличивается количество лет обучения 
специалиста, появляются требования постоянного 
профессионального развития, растет конкуренция. Проблемам, 
возникающим при поисках работы, причинам безработицы, её 
влиянию на личность и общество занимаются такие отечественные 
ученые, как Д. Богиня [3], О. Пазюк [11], C. Иваницкая, 
И. Мороховец [6], О. Балакирева [2], [12]. Изменения в требованиях к 
современному профессионалу рассматривают С. Гринкевич [5], 
И. Винник [4], В. Капитан [7], В. Сахарчук [13]. Актуальные проблемы 
трудоустройства молодежи на современном рынке труда Украины 
описывает Н. Ковальская [8], взаимодействию высших учебных 
заведений и рынка труда посвящены работы М. Крымова [9], 
Л. Лысогор [10]. Но работ, описывающих трудоустройство 
специалистов сферы искусства, мы не нашли. Не решенные 
проблемы трудоустройства приводят к снижению уровня жизни, 
распространению социального паразитизма, девиантных форм 
занятости. 

 На сегодняшний день мало исследований, посвященных 
проблемам трудоустройства специалистов разных профилей. Такие 
работы могут помочь скорректировать процесс подготовки в вузе, 
чтоб сделать выпускника более востребованным и подготовленным к 
требованиям рынка труда. Мы рассмотрим процесс трудоустройства 
по полученной специальности работников сферы искусства, а именно 
хореографов, поскольку в ситуации экономического спада 
необходимо проявлять гораздо большую активность, 
самостоятельность, предприимчивость чтобы либо открыть свое дело 
в этой сфере, или найти тех людей, которые готовы принять их на 
работу. Работа в сфере искусства является очень специфической, 
смежных видов деятельности немного, поэтому если выпускник не 
нашел работу по специальности, то он зря потратил время на 
обучение и может быстро утратить полученные навыки. Кроме того, 
при поступлении на хореографические специальности необходимо 
выдержать творческий конкурс, демонстрирующий уже 
сформированные знания и умения по выбранному профилю. Это 
предполагает предшествующую долгую специализированную 
подготовку, длительную работу над собой. Выбор учебного заведения 
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происходит более осознанно, но все равно почти треть выпускников 
не работают по полученной специальности. 

Цель исследования – описать процесс трудоустройства по 
полученной специальности выпускников учебных заведений по 
направлению «хореографическое искусство», выявить ориентации в 
профессиональной деятельности, дать рекомендации руководству 
учебного заведения по корректировке учебных программ на основе 
выявления знаний и умений, которых, по мнению выпускников, им 
не хватает для работы по полученной специальности; предоставить 
информацию студентам, получающим профессию хореографа о 
необходимых знаниях и умениях, которые актуальны при работе по 
специальности. 

Изложение основного материала. На процесс 
трудоустройства выпускников учебных заведений влияют 
объективные и субъективные факторы. К объективным факторам 
можно отнести: государственные программы по трудоустройству 
выпускников; наличие договоров между учебным заведением и 
работодателем; сформированный дефицит вакансий по профессии; 
традиционный профессиональный авторитет выпускников 
определенных учебных заведений; уровень подготовки выпускника; 
степень соответствия программы подготовки специалиста в учебном 
заведении требованиям современного рынка труда; уровень оплаты 
труда специалистов данного профиля в настоящее время. К 
субъективным факторам трудоустройства выпускников по 
полученной специальности можно отнести: наличие индивидуального 
договора подготовки специалиста от организации; личная активность 
в использовании профессиональных знаний, демонстрации 
профессиональных навыков и умений в период производственной 
практики; поиск работы и частичное трудоустройство во время 
обучения и получение практических знаний; поддержка близких и 
знакомых, работающих в этой сфере; уровень притязаний 
выпускников к условиям работы, режиму и уровню оплаты труда; 
желание работать по специальности и повышать квалификацию; 
уровень профессиональных знаний и умений; уровень мобильности 
выпускника (возможность переезда в другой город, регион, 
страну) [1]. 

На рынок труда выходят выпускники учебных заведений сферы 
искусства. При рассмотрении проблем их трудоустройства по 
специальности все выше сказанные факторы являются актуальными. 
Однако, в Украине есть ряд особенностей их трудоустройства: 
обычно за границей такие специалисты получают профессиональное 
образование в более позднем возрасте, к тому времени человек уже 
успел где-то поработать, получить опыт, дополнительные знания и 
навыки коммуникации, наладить связь с людьми, работающими в 
нужной сфере; более высокий уровень жизни за рубежом 
обеспечивает больший объем рабочих мест для представителей сферы 
искусства, т.к. больше людей может платить за уроки танцев, 
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картины, театральные представления. Если рассмотреть 
квалификацию украинских и зарубежных музыкантов, актеров, 
танцоров, художников, то разница не очень заметна. Много 
представителей этих профессий уезжают за границу и там 
становятся востребованными.Типичными проблемами, с которыми 
сталкивается человек при трудоустройстве в сфере искусства, 
связаны с малыми объемами средств, выделяемых на культуру 
вообще, что ведет к уменьшению количества рабочих мест; малый 
спрос на специалистов данной сферы (мало клиентов, готовых 
платить за услуги в условиях падения уровня жизни). Представители 
данных профессий могут работать на государственную или частную 
организацию и на себя (открывать свои школы танцев, театральные 
и художественные кружки).Сегодня работодатели не мотивированы 
принимать на работу молодежь, не созданы условия для молодежного 
предпринимательства и самозанятости.  

В рамках конкретного социологического исследования мы 
выявили проблемы, возникающие при трудоустройстве по 
специальности хореографов, как представителей одной из профессий 
сферы искусства. Профессия хореограф включает в себя педагогов, 
обучающих танцам и исполнителей танцев. Её представители 
работают в составе танцевальных коллективов «соло», являются 
руководителями или балетмейстерами, педагогами в танцевальных 
школах, студиях. В опросе принимали участие выпускники учебных 
заведений по специальности хореографическое искусство в возрасте 
от 18 до 26 лет (мужчины и женщины в равном количестве. Анализ 
показал, что почти все респонденты имели опыт работы до и во 
время обучения: 41 % – работали постоянно, 42 % – работали время 
от времени и только у 17 % респондентов опыта не было вообще. 
Подработка по специальности помогает студенту получить 
практические навыки, ведь в учебном заведении больше внимания 
уделяют теории. С другой стороны, работа во время учебы может 
отнимать много времени и сил, и негативно влиять на учебную 
успеваемость. Юноши и девушки подрабатывали во время обучения 
в равной степени. Было выявлено, что респонденты, которые не 
работали до и во время учебы, после окончания учебного заведения в 
подавляющем большинстве не нашли работы по специальности. 
Анализируя уровень успеваемости по профильным предметам 
респондентов во время обучения, мы обнаружили, что подавляющее 
большинство из них училось хорошо. Каждый десятый был 
отличником. Чаще других имели опыт работы по специальности те, 
кто учились на «4», а респонденты, которые опыта работы не имели 
вообще получали преимущественно «4» и «3». Таким образом, 
дополнительная работа не являлась препятствием к успешному 
обучению.  

На трудоустройство по специальности влияют планы, 
намерения, респондента относительно своей трудовой деятельности 
еще при поступлении на учебу. Выяснилось, что 97 % респондентов 
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при поступлении на специальность “Хореографическое искусство” 
планировали работать по этой специальности, но после окончания 
учебного заведения лишь 73 % работают по ней. Основными 
препятствиями для работы по специальности оказались малое 
количество вакансий, низкая квалификация и недостаточный 
уровень знаний и умений у выпускников (этот вариант выбрали 34 % 
и 31 % респондентов соответственно), 24 % опрашиваемых указали 
на то, что их не удовлетворяет заработная плата при трудоустройстве 
по полученной специальности, 17 % отметили проблемы с состоянием 
здоровья. Низкая квалификация и недостаточный уровень знаний, 
является недостатком в работе учебного заведения и недостаточного 
усердия и трудолюбия респондент во время обучения. Респонденты, 
которые постоянно подрабатывали во время учебы, после её 
окончания указали, что им мешает работать по специальности 
низкая квалификация и недостаток знаний. Вызывает тревогу тот 
факт, что 31 % респондентов не хотят работать по специальности и 
указывают на то, что ошиблись в её выборе при поступлении, 
представляли свою работу не такой, какая она есть на самом деле, 
причем основная масса их не имела опыта работы вообще. 
Гендерные отличия в ответах респондентов соответствуют 
присутствующим в обществе стереотипным требованиям к работе. 
Мужчинам в первую очередь мешает работать по специальности 
низкая для них заработная плата на предлагаемых вакансиях (среди 
женщин никто не выбрал этот вариант), а женщины указывают на 
то, что на рынке труда мало вакансий по нужной специальности.  

В ходе исследования мы выявили трудности, возникшие при 
трудоустройстве у тех, кто работает(или работал) по специальности. 
Каждый третий респондент указывает на недостаточный уровень 
профессиональных знаний и умений, завышенные требования со 
стороны работодателей к объему работы и низкую заработною плату 
(все эти ответы выбрали по 37 % респондентов). Еще одной 
проблемой оказались требования работодателя к опыту работы, 
которого у выпускников еще нет в достаточном объеме (это вариант 
выбрали 35 % опрошенных). Женщины в перечне основных 
трудностей при трудоустройстве по специальности указывали на 
недостаточный уровень знаний и умений(48 %), требования 
работодателя к опыту работы (39 %) и, по мнению респондентов, 
завышенные с его стороны требования (39 %). Главная проблема, с 
которой сталкиваются мужчины при трудоустройстве - это низкая 
заработная плата (42 %).  

Для более эффективной работы по специальности, выпускникам 
в первую очередь не хватает материальных ресурсов (40 % указало на 
это), знаний по экономике (38 % выбрали этот ответ), навыков 
рекламной деятельности и умение решать конфликты в коллективе 
(по 33 % респондентов отметили этот вариант). Безусловно, 
материальные проблемы выпускников находятся вне компетенции 
вуза, но необходимы, по их мнению, дополнительные знания могут 
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быть предоставлены в его рамках. Распространение информации об 
актуальных дополнительных знаниях, необходимых им по мнению 
выпускников поможет студентам сориентироваться при 
выборе»дисциплин по выбору», среди которых должны обязательно 
быть «основы экономической деятельности», «психология общения», 
«возрастная психологию», «практикум по разрешению конфликтных 
ситуаций», «социология рекламы».  

Анализ гендерных предпочтений о направлениях 
профессиональной деятельности так же подтвердил гендерные 
стереотипы. Мужчины предпочитают участие в конкурсах и 
соревнованиях, открытие собственного дела(бизнеса), работу судьей в 
конкурсах. Женщины чаще выбирают работу хореографом – 
преподавателем и хореографом – исполнителем, при этом они 
согласны заниматься более разнообразными видами деятельности. 
Основным источником информации о вакансиях по своей 
специальности для респондентов являются сайты в Интернете (на это 
указывает 66 % из них) и государственные центры занятости (их 
услугами пользовалось 60 % опрашиваемых). Реже респонденты 
обращаются в коммерческие службы трудоустройства (49 %) и к 
знакомым, родственникам и тренерам, связанным с хореографией 
(47 %).  

Выпускники-хореографы могут работать по разным 
направлениям. Хореографы – преподаватели хотели бы работать с 
подростками и молодежью (29 %), значительно меньший процент 
выбрали работу с детьми и со взрослыми (соответственно 10 % и 7 % 
респондентов указали на это). Эти предпочтения могут стать 
препятствием при трудоустройстве, т. к. именно дети в возрасте от 5 
до 12 лет по статистике чаще, чем подростки и взрослые занимаются 
танцами. Женщины, чаще, чем мужчины, хотят обучать танцам 
детей школьного и дошкольного возраста, а мужчины – подростков и 
взрослых. Респонденты, которые предпочитают работу хореографа – 
преподавателя, выбирают работу с детьми в государственных 
структурах, а при работе с молодежью и подростками отдают 
предпочтение частным организациям. Наиболее популярными, по 
мнению выпускников для преподавания являются современные 
танцы, такие как «хип-хоп», «крамп», «хаус», «джаз-фанк» – 65 % 
выбрали именно их. Преподаванию классических танцев отдали 
предпочтение 38 % респондентов. Женщины чаще выбирали бальные 
(европейские и латиноамериканские) и классические танцы, 
мужчины – эстрадные и народные. Современные стили и женщины и 
мужчины выбирали в равной степени. Таким образом, можно 
составить типичный портрет хореографа – преподавателя принимая 
во внимание наши данные:  

1) женщина, ориентированная на работу с детьми школьного и 
дошкольного возраста, отдает предпочтение работе в 
государственных структурах и для преподавания, выбирает 
современные, бальные и классические танцы;  
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2) мужчина, который хочет работать в частных структурах, 
вести обучение подростков и взрослых, выбирает современные, 
народные и эстрадные танцы.  

Большая часть респондентов (68 %) ответили, что хотят открыть 
свой бизнес (танцевальной клуб, кружок, создать собственный 
коллектив и работать в нем хореографом – преподавателем) но 
указывают на то, что им не хватает для этого экономических и 
юридических знаний и необходимых материальных ресурсов. Кроме 
того, опрашиваемые в качестве серьёзной проблемы для организации 
бизнеса указывают на отсутствие подготовки в современных, модных 
и востребованных стилях танца и высокую конкуренцию на рынке. 
По нашему мнению, на это следует обратить внимание руководству 
учебных заведений и внести изменения в программы подготовки 
выпускников, включив в нее курсы по современным стилям танцев. 
Неожиданно оказалось, что «отличники» чаще, чем другие указывают 
на неумение легко и доступно объяснять ученикам основы танцев. 
Потом, после рассмотрения их предыдущих ответов мы обнаружили, 
что они реже подрабатывали на протяжении обучения, и, очевидно, 
не получили достаточного количества коммуникативных практик. 
Для опрошенных, которые учились на «3» препятствием на пути к 
своему бизнесу оказались в первую очередь личная пассивность, не 
желание брать на себя ответственность и отсутствие 
профессиональной подготовки в современных танцах.  

В ходе исследования было выявленщ, что большинство 
хореографов – исполнителей отдают предпочтение работе в 
коллективе (35 %), вариант «работа соло» выбрало 22 % опрошенных. 
Женщины в подавляющем большинстве указывают на то, что для них 
не имеет значения, с кем работать. По популярности места работы 
хореографов – исполнителей респонденты распределили следующим 
образом: концертную деятельность с коллективом предпочитают 30 % 
выпускников, работу в танцевальном сопровождении музыкальных 
исполнителей и работу в шоу – программе выбрало 22 % и 19 % 
соответственно. Женщин предпочли бы работать в танцевальном 
сопровождении музыкальных исполнителей, а мужчины – находиться 
в составе танцевального коллектива. Мужчины чаще выбирали 
вечернюю работу, женщины – в дневное время. Две трети 
респондентов предпочитают работать на постоянной основе полный 
рабочий день. Частные организации более привлекательны для 
трудоустройства, чем государственные (39 % и 25 % опрошенных 
соответственно их выбрали), причем в государственных 
организациях хотят работать преимущественно женщины.  

По результатам исследования 38 % из опрошенных планируют 
работу заграницей по специальности, и почти такое же количество 
(34 %) не имеет намерений покидать страну. На выезд за рубеж 
больше нацелены те, кто уже работает в настоящее время по 
специальности, при этом гендерных отличий не выявлено. 
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Две трети выпускников отмечают, что учебное заведение, 
которое они заканчивали, никак не помогало им при 
трудоустройстве. Каждый третий респондент ответил, что 
мероприятий, помогающих трудоустройству, не было вообще, еще 
треть опрошенных указало на то, что не помнят или не знали о таких 
мерах, лишь каждый четвертый респондент указал на практику в 
возможных местах работы (54 %), консультации в центрах 
профессиональной занятости(46 %) и «ярмарка вакансий» (36 %), 
проводимые вузом. По нашему мнению, учебные заведения имеют 
возможности, позволяющие им организовывать мероприятия для 
помощи студентам в трудоустройстве. Это могут быть 
организованные встречи с работодателями; сайты с презентацией 
своих выпускников; встречи с бывшими выпускниками, 
работающими по специальности; демонстрационные концерты 
(представления), на которых студенты могут проявить себя. 

Выводы. Опыт работы во время учебы позитивно влияет на 
трудоустройство по специальности по окончании учебного заведения, 
так как приводит к незначительному снижению учебной 
успеваемости, но приобретаются навыки общения и более реальное 
представление о получаемой профессии. Учитывая, что 4/5 
респондентов работали во время учебы можно порекомендовать 
сделать расписание занятий с учетом их работы, а именно раньше 
начинать занятия, сделать перерывы не такими большими, что 
поможет меньше пропускать аудиторных пар.  

Основными препятствиями для работы по специальности, на 
которые можно повлиять, являются низкая квалификация 
выпускников, недостаточное количество профессиональных знаний и 
умений, их собственная низкая активность в поисках работы и 
борьбе за рабочее место. Респонденты указывали на нехватку знаний 
по основам хореографического искусства, умений мотивировать 
учеников или коллег, умений подбирать музыку, нехватку личной 
активности, инициативности, умений танцевать в разных стилях. 

Для работы по специальности, по мнению респондентов, им не 
хватает экономических и юридических знаний, навыков ведения 
рекламной деятельности, умения решать конфликты в коллективе. 
Университет может помочь в их приобретении, организовав 
соответствующие курсы. Две трети респондентов хотели бы открыть 
свой бизнес и работать хореографом-преподавателем, чему могут 
помочь полученные знания. 

Предпочтительными местами работы для хореографов-
исполнителей являются танцевальные коллективы, танцевальное 
сопровождение музыкальных исполнителей и работа в шоу-
программе. Университет может приглашать отечественных и 
зарубежных ведущих танцоров и преподавателей для проведения 
мастер-классов и семинаров по разным направлениям танцев. Для 
выпускников прошлых лет можно сделать семинары по повышению 
квалификации. С помощью таких мероприятий можно поднять 
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уровень преподавания, помочь выпускникам быть в курсе 
актуальных тенденций на рынке труда для хореографов. 

Стоит шире использовать Интернет-ресурсы для помощи в 
трудоустройстве, а именно: создать страницу на сайте учебного 
заведения, на которой могут выставлять видеоролики с танцами 
выпускники и их контактные данные, туда же могут помещать 
информацию о вакансиях и подработках работодатели. 
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РОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСВІЧЕНОЇ МОЛОДІ  

ЯК ПІДГРУНТЯ ФОРМУВАННЯ  
ТА РОЗВИТКУ ЇЇ ТРУДОМІГРАЦІЙНИХ НАМІРІВ 

 
Фесенко Артур Михайлович 

заступник декана факультету соціології, 
доцент кафедри соціології 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 
 

Чорна Вікторія Олександрівна 
викладач кафедри соціології 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили 
 
Авторське резюме 

У статті аналізуються проблеми працевлаштування та безробіття 
освіченої молоді в Україні на сучасному етапі її розвитку, та, у тісному 
зв’язку з цим, трудоміграційні наміри цієї соціально-демографічної групи, 
їх поширеність та зміцнення.  

Автори вважають, що, враховуючи існуючий стан справ у сфері 
молодіжної зайнятості, кризовий характер української економіки, падіння 
рівня життя населення, політичну нестабільність, невпевненість у 
завтрашньому дні, проблема еміграції та зміцнення еміграційних намірів 
молодої еліти найближчим часом не втратить своєї актуальності та потягне 
за собою загрози руйнування трудового потенціалу, людського капіталу 
країни, відчуження молоді від інтересів вітчизняного суспільного 
виробництва. 
Ключові слова: освічена молодь, ринок праці, працевлаштування, 

безробіття, трудова міграція, трудоміграційні процеси, 
трудоміграційні наміри, трудовий потенціал. 

 
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЗОВАННОЙ МОЛОДЕЖИ 

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ ЕЕ МИГРАЦИОННЫХ НАМЕРЕНИЙ 

 
Фесенко Артур Михайлович,  

Черная Виктория Александровна 
 
Авторское резюме 

В данной статье анализируются проблемы трудоустройства и 
безработицы образованной молодежи в Украине на современном этапе ее 
развития, и, в тесной связи с этим, трудомиграционные намерения этой 
социально-демографической группы, их распространенность и укрепление. 

Авторы считают, что, учитывая существующее положение дел в 
сфере молодежной занятости, кризисный характер украинской экономики, 
падение уровня жизни населения, политическую нестабильность, 
неуверенность в завтрашнем дне, проблема эмиграции и укрепления 
эмиграционных намерений молодой элиты в ближайшее время не потеряет 
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своей актуальности и повлечет за собой угрозы разрушения трудового 
потенциала, человеческого капитала страны, отчуждения молодежи  от 
интересов отечественного общественного производства. 
Ключевые слова: образованная молодежь, рынок труда, трудоустройство, 

безработица, трудовая миграция, трудомиграционные процессы, 
трудомиграционные намерения, трудовой потенциал. 

 
THE EDUCATED YOUTH EMPLOYMENT PROBLEM AS A BASIS FOR 

THE FORMATION AND STRENGTHENING OF ITS MIGRATION 
INTENTION 

 
Artur Fesenko, Viktoriya Chorna 

 
The article describes realities, challenges and trends that are not simply 

evidence of a crisis in youth labor market and significantly complicates, if not 
makes impossible the very realization of the labor potential of young people 
that cannot be acceptable in terms of social formation and development of the 
younger generation in Ukraine – because it is the human capital of the 
country, would be key to its sustainable progressive development, as is the 
case in an economically and socially developed world. It is clear that young 
labor migrants in just the most productive period of their life that did not take 
any part in the creation of national income or filling the budget and social 
funds, not to mention the use of their creative abilities. In demographic terms 
as the outflow of young people abroad not only contributes to a negative 
migration balance, but also, for example, has an impact on indexes marriage 
undermines family relationships, creates the problem of socialization «children 
of migrant workers» and so on. 

Finally, if we take value-motivational dimension of the problem, it is 
obvious that the Ukrainian youth there is more displacement basic, traditional 
national culture values labor (labor as a service, decent way of life, a means of 
self-affirmation). At best it is replaced pragmatic primacy of individual plants 
as a source of earning their own needs, at worst – is offset by labor as a way of 
life that threatens the destruction of the foundations of society, built on the 
principle of the division of social labor. So seeing a significant drop in the 
prestige of work in social production and employment in legal employment, 
disheartened youth about opportunities to conduct labor, social acceptable way 
of life. The same migration intentions and expectations even at the beginning 
illusive and unrealistic, isevidence of the degree of civic distrust and 
demotivation of socially useful work, demotivational state of consciousness of 
the younger generation for its participation in the national social production 
and social life of the motherland. This problem of «lost generations» Ukrainian, 
the consequence can only be the final loss of the nation and the state of moral 
and spiritual health, in conditions that currently Ukraine is experiencing a real 
threat to its national security. 
Key words: educated youth, labor market, employment, unemployment, labor 

migration, labor migration processes, labor migration intentions, labor 
potential. 
 
Постановка проблеми. Традиційна увага наукової 

громадськості до проблем працевлаштування, зайнятості та 
безробіття освіченої молоді, її поведінки на ринку праці (професійно-
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трудових очікувань, настанов, поведінкових стратегій), викликана 
тим, що дана соціально-демографічна група є найбільш мобільним 
прошарком сучасного суспільства, виступає у ролі основного джерела 
поповнення кваліфікованої робочої сили, носієм інтелектуального і 
фізичного потенціалу суспільства, що має особливу актуальність в 
умовах тих складних трансформаційних процесів, що нині 
переживає Україна.  

Відомо, що ще у 1990-х роках перехід до ринкових відносин у 
сфері праці та зайнятості, який супроводжувався структурною 
перебудови української економіки та, разом з цим, посиленням 
кризових явищ і процесів у ній, призвів до виникнення принципово 
нової ситуації у царині зайнятості населення у суспільному 
виробництві. Особливо складною дана ситуація виявилася для 
молоді, яка в силу специфіки своїх соціально-психологічних 
характеристик виявляється недостатньо підготовленою до реалій 
ринку праці, тим більше кризового: молоді об’єктивно важче, ніж 
представникам дорослої робочої сили, витримувати конкуренцію за 
одержання робочого місця, зате у випадках реорганізації 
виробництва чи економічних складнощів вона першою потрапляє під 
скорочення. 

До того ж значна частина трудового потенціалу молоді не 
використовується ще й тому, що молодь, навіть дипломована, не 
лише не витримує конкурентної боротьби на ринку праці, але й 
нерідко має неадекватні уявлення про власні трудові перспективи, 
викривлені очікування та сподівання.  

Між тим, швидке та успішне працевлаштування, отримання 
роботи за набутим фахом після здобуття освіти є ключовим 
елементом соціалізації молоді. Навпаки, якщо ж молода освічена 
людина не знаходить свого місця у суспільному виробництві, це для 
стає неї, а також і для її оточуючих, значною морально-психологічною 
травмою, що може потягнути за собою подальшу соціальну 
дезорієнтацію та навіть штовхнути на шлях соціально неприйнятної 
поведінки. Усе це нині також актуально для України, яка до того ж 
зараз переживає не лише економічні труднощі, але й суспільні 
потрясіння.  

Не дивно, що в Україні за таких умов вже протягом багатьох 
років спостерігається посилення тенденцій зростання виїзду молоді 
за кордон у пошуках «кращої долі» чи просто прийнятного заробітку, і 
це стосується насамперед як раз студентів і випускників ВНЗ, 
причому різних спеціальностей. На цьому тлі маємо й формування та 
зміцнення в освіченої молоді відповідних намірів, орієнтацій та 
настанов. Тим більше, що Україна вже давно фігурує у складі світової 
міграційної системи як країна-донор робочої сили, а у структурі 
робочої сили самої України сформувався величезний контингент осіб, 
для яких трудова міграція є основним видом зайнятості й 
першорядним джерелом доходів. 
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Аналіз наукових досліджень та публікацій. Працевлаштування 
молоді, зокрема випускників професійних та вищих навчальних 
закладів, розповсюдженість молодіжного безробіття постійно турбує 
наукову громадськість. Різноманітні аспекти та проблеми зайнятості й 
безробіття молоді є тематикою досліджень таких науковців, як 
Н. Анішина, О. Балакірєва, Л. Башук, Д. Богиня, О. Грішнова, 
Л. Колєшня, М. Корчун, Е. Лібанова, П. Мазурок, Л. Лісогор, І. Пєтрова, 
В. Покрищук та інші. В їхніх працях розкриваються причини 
виникнення проблем з працевлаштуванням молоді, молодіжного 
безробіття, сформовані підходи щодо їх подолання у рамках державної 
соціальної, молодіжної та політики зайнятості.  

З іншого боку, трудова міграція української молоді є предметом 
досліджень таких вітчизняних вчених, як М. Касьянова, Е. Лібанова, 
І. Майданік, О. Малиновська. І. Мостова, Н. Пархоменко, І. Прибиткова, 
О. Позняк, В. Чорна, Г. Щерба, та інші. Проблеми міграційних намірів 
молоді у своїх працях висвітлюють О. Балакірєва, О. Блинова, 
К. Коперсак, Д. Мельничук, А. Смалійчук та ін., але таких досліджень 
порівняно менше. 

Тому є необхідність продовжувати наукові розвідки, що 
порушують проблему існування взаємозв’язку між труднощами 
працевлаштування української освіченої молоді та формуванням і 
зміцненням її трудоміграційних намірів, постійно моніторити 
ситуацію у цьому плані. 

Мета статті – встановити й дослідити зв’язок між проблемами 
працевлаштування української освіченої молоді та формуванням і 
зміцненням її трудоміграційних намірів.  

Виклад основного матеріалу. Логіка розвитку сучасного 
молодіжного сегменту ринку праці в Україні, як неодноразово 
зазначалося у різних дослідженнях та аналітичних звітах, 
характеризується хронічним дисбалансом між попитом і пропозицією 
праці молоді та молодих фахівців зокрема, зростанням рівня 
молодіжного безробіття, збільшенням частки молодих людей, 
зайнятих у неформальній сфері економіки, а також зростанням 
чисельності молодих трудових мігрантів та тих, хто має міграційні 
наміри. Нині цей сегмент характеризується низьким рівнем оплати 
праці та гарантій зайнятості, натомість високим рівнем безробіття та 
плинності кадрів працівників, гіршими умовами праці, значною 
долею тих, хто працює на умовах тимчасового найму, епізодично, 
незареєстровано/нелегально та не за одержаним фахом. Звідси й 
типові, вельми поширені ризики для молодої людини, яка виходить 
на ринок праці: експлуатація, безробіття, дискримінація, безправ’я 
перед роботодавцем, потрапляння у тіньовий сектор та/або у 
середовище кримінальної «зайнятості».  

Відтак, українська освічена молодь, зокрема студенти-
старшокурсники та випускники на вітчизняному ринку праці 
стикаються з низкою проблем (і це вже давно стало звичним 
явищем): неактуальність обраної професії на ринку праці, низька 
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конкурентоспроможність та брак самих робочих місць й, відтак, 
реальна загроза опинитися без роботи, неофіційний характер 
працевлаштування (незареєстровані трудові відносини з 
роботодавцями), зокрема у «тіньовому бізнесі», що тягне за собою 
виконання роботи не за одержаним фахом, відсутність належних 
умов праці, соціальної захищеності, ризик поразки у трудових 
правах. Як свідчать дані соціологічного опитування, проведеного 
Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка, 
майже третина молоді не була оформлена офіційно на своєму 
першому робочому місці; майже кожна п’ята жінка та майже кожен 
четвертий чоловік віком від 15 до 35 років працюють без юридичного 
оформлення, а майже кожен третій представник молоді має 
ненормований робочий тиждень і працює понад 40 годин на тиждень 
[2]. 

Отже, однією з найбільш серйозних проблем соціально-
економічного розвитку сучасної України стають скорочення обсягів 
легальної та суспільно-корисної зайнятості молоді, та, натомість, 
зростання питомої ваги тих молодих людей, які працюють не за 
спеціальністю, шукають заробітку за межами легального суспільного 
виробництва, а також замислюються над трудовою, в тому числі 
безповоротною еміграцією. Тим більше, що, хоча традиційно 
серед найпоширеніших причин відмов вітчизняних роботодавців у 
роботі для молоді є відсутність досвіду роботи за фахом, але ж 
неофіційно роботодавці називають ще одну – високу готовність 
молодих фахівців до еміграції [10].   

Основними ж наслідками невирішеності питання ефективного 
працевлаштування молоді варто вважати: а) поширеність практики 
працевлаштування не за одержаною спеціальністю; б) безробіття, яке 
має низку специфічних ознак та супутніх явищ; в) небажані для 
суспільства трудоміграційні наміри та орієнтації; г) відчуження 
молоді від інтересів суспільного виробництва, нівелювання цінностей 
праці та трудового способу життя, зростання проявів девіантної 
поведінки. 

Стосовно першого з таких наслідків, то про його 
розповсюдженість свідчать наступні дані соціологічних досліджень. 
Ще у 2000-х роках, за результатами опитування, проведеними 
Державним інститутом розвитку сім`ї та молоді, майже половина 
(48 %) української молоді віком 14-35 років працює не за фахом. 
Головними причинами цього, на думку самої молоді, стали: 
незадоволення роботою за фахом у матеріальному плані 39 %, 
відсутність вакансій 32 % та незадоволеність умовами праці 14 %. 
Серед молоді, яка отримали певну кваліфікацію, 15 % вважають, що 
вона не відповідає тій роботі, яку треба виконувати для роботодавця 
[8, с. 84]. Не змінилося таке положення речей і дотепер, про що 
свідчать наступні дані. За  результатами соціологічного  дослідження 
компанії GFK Ukraine (ГФК ЮКРЕЙН) «Молодь України-2015», 
проведеного на замовлення Міністерства молоді та спорту України, 
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половина молоді працює не за фахом, отриманим у вищих 
навчальних закладах (51 %), що свідчить про невідповідність і 
відсутність вакансій за  спеціальностями,  які  пропонують  навчальні  
заклади і які насамперед обирає молодь при вступі до ВНЗ. 
Причинами, через які молоді люди працюють не за фахом, на їхню 
думку, є відсутність вакансій (49 %), незадоволеність матеріальною 
основою роботи за фахом (34 %), робота за фахом не подобається 
(14 %), незадоволеність умовами праці (14 %) [7, с. 53]. До того ж, як 
показують результати опитування щодо трудової орієнтації 
випускників ВНЗ, майже дві третини випускників за 2-3 місяці до 
закінчення навчання не знають свого майбутнього місця роботи, 
недостатньо обізнані щодо можливостей працевлаштування за своєю 
професією [3]. 

Стосовно другого із зазначених вище наслідків невирішеності 
питання ефективного працевлаштування молоді, то відомо, що 
традиційно значну частину безробітної молоді становлять 
випускники професійно-технічних і вищих навчальних закладів, які 
здобули професію і вперше виходять на ринок праці. За даними 
Державної служби статистики України, у 2015 році рівень безробіття 
молоді в Україні за методологією МОП був вищим у всіх вікових 
групах за рівень безробіття населення віком 15-70 років, що 
пов’язано з відсутністю досвіду роботи, відповідних професійних 
навичок, складністю працевлаштування на перше робоче місце. За 
результатами згаданого соціологічного дослідження «Молодь України-
2015», серед тих, хто тимчасово не працює, але активно шукає 
роботу, найбільше – молодих осіб, які не працюють впродовж 12 
місяців та більше (34,7 %); 34 % не працюють впродовж 1–3 місяців, 
20 % – впродовж періоду від 4 до 6 місяців, а 6 % шукають роботу 
навіть впродовж двох років і довше [11, с. 62, 65]. Як результат, 
дипломовані молоді спеціалісти поповнюють лави безробітних; а 
серед найбільш загрозливих наслідків молодіжного безробіття – 
втрата мотивації до легальної зайнятості як такої, поширення 
деструктивних, в тому числі й кримінальних моделей поведінки.  

Проведені останнім часом соціологічні опитування молоді фіксують 
критичне сприйняття сучасного життя в Україні, в тому числі й 
скептичне налаштування щодо власної долі на ринку праці. Зокрема, за 
результатами міжнародного соціологічного дослідження «Студенти – 
образ майбутнього», в якому були задіяні фахівці Київського Інституту 
проблем управління ім. Горшеніна, серед головних проблем молоді 
українці визначають саме труднощі у працевлаштуванні та пов’язану з 
цим відсутність можливостей професійної самореалізації: у рейтингу 
нагальних проблем працевлаштування є найбільш актуальною 
проблемою для української молоді (64,5 %) опитаних [10].  

Ось інші показові результати. Соціологічне дослідження 
«Формування економічної активності молоді України» було проведене 
серед молоді Українським інститутом соціальних досліджень імені 
О. Яременка у серпні – вересні 2013 р. в рамках державної цільової 
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соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки з метою 
визначення чинників, бар’єрів та шляхів формування економічної 
активності молодого покоління. За даними цього дослідження, лише 
6% молодих людей в Україні вірять у перспективи успішного пошуку 
першого робочого місця після закінчення навчання, а велика частина 
молоді не бачить перспектив свого подальшого працевлаштування. У 
цілому опитана молодь вважає, що перспектив практично немає або 
немає взагалі – це 61 % та 33 % відповідно [2]. 

Питання працевлаштування молоді, бачення нею самою 
власних перспектив та перешкод на ринку праці порушуються також 
у межах регіональних соціологічних досліджень. Так, у грудні 2015 – 
січні 2016 рр. співробітниками кафедри соціології Чорноморського 
державного (нині – національного) університету ім. Петра Могили 
(м. Миколаїв) під керівництвом професора І. Мейжис та доцента 
Л. Калашникової здійснене емпіричне дослідження з тематики 
реформування вищої освіти в Україні, в якому деякі питання 
стосувалися бачення студентами вищих навчальних закладів 
власного майбутнього на ринку праці (дослідження проводилося на 
території трьох обласних центрів Півдня України у рамках науково-
дослідницького проекту «Наукова розробка імплементації 
європейських соціокультурних та освітянських стандартів» методом 
анкетного опитування; у анкетуванні взяли участь 409 студентів 
перших та випускних курсів, з яких 14,4 % навчаються у ВНЗ 
м. Херсону, 19,3 % – м. Миколаєва, 66,3 % – м. Одеси).  

У межах даного дослідження одержано наступні результати. 
Хоча більше третини опитаних студентів (35,8 %) сподівається після 
закінчення свого навчання отримати роботу за фахом, що можна 
розцінювати як оптимістичне налаштування, – але, в той же час, не 
може не насторожувати й той результат, що чверть респондентів 
(26,9 %) дотримується прямо протилежного погляду, уявляючи своє 
найближче майбутнє у вигляді роботи не за фахом, а ще 17,3 % 
зорієнтовані пройти перекваліфікацію чи отримати другу вищу освіту 
задля подальшого працевлаштування (див. табл. 1).  

Таблиця 1. 
Очікування студентів щодо свого майбутнього 

працевлаштування 
Як Ви вважаєте, що, скоріше 
за все, очікує Вас після  
закінчення ВНЗ? 

1 курс 
(у %) 

5 курс 
(у %) 

Загалом 
(у %) 

Перекваліфікація, друга вища 
освіта 

17,7 16,9 17,3 

Робота не за фахом 31,6 22,2 26,9 
Робота за фахом 28,4 42,7 35,8 
Набуття статусу безробітного 2,8 2,2 2,5 
Все залежить від студента 6,0 7,5 6,8 
Важко відповісти 13,0 8,4 10,7 

Джерело: [9, с. 72]. 
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Як бачимо, серед студентської молоді розповсюджені далеко не 
оптимістичні погляди щодо свого майбутнього працевлаштування: 
сумарно більше 40 % опитаних очікує працевлаштування не за 
фахом, перекваліфікації, загрози безробіття,; має місце чітке 
уявлення про те, що наявність диплому про вищу освіту не є 
запорукою швидкого та успішного працевлаштування за фахом після 
закінчення навчання.  

Не дивно, що, за таких суспільних умов та умонастроїв, як вже 
зазначалося, в Україні спостерігається усталена тенденція зростання 
виїзду за кордон освіченої молоді, формування в них відповідних 
настанов, намірів, орієнтацій.  

За даними згаданого вище соціологічного дослідження 
Київського інституту проблем управління імені Горшеніна, 41 % 
молоді (у віці від 18 до 29 років) готові при нагоді залишити Україну 
задля працевлаштування за кордоном, добре оплачуваної та 
перспективної роботи. При цьому серед працівників із вищою 
освітою виїхати з України готові 32 % опитаних, а серед тих, хто має 
науковий ступінь – 37 % [10]. 

Актуальністю даної проблеми можна пояснити і результати 
соціологічного дослідження, проведеного відомим міжнародним 
кадровим порталом Head Hunter у листопаді 2012 року, згідно з яким 
тотальна більшість (91 %) фахівців з вищою освітою думають про 
роботу за кордоном, оскільки молодь не влаштовує економічна і 
політична ситуація в країні. Майже половина респондентів цього 
опитування (48 %) відповіла, що має серйозні наміри виїхати з 
України, ще 43 % опитаних зізналися, що іноді розглядають 
можливість пошуку роботи за кордоном, 5 % хочуть використовувати 
навчання за кордоном для того, щоб залишитися там працювати; і 
лише 4 % зовсім не планують виїжджати з України [4].  

Зауважимо, що ці результати одержано під час опитувань, 
проведених у відносно благополучних для України у соціально-
економічному та політичному плані 2010-2012 роках. 

З результатів соціологічних опитувань порталу HeadHunter, 
проведених у 2012, а також у 2015 роках, можна виявити усталену 
поширеність трудоміграційних намірів освіченої молоді. Так, 
переважна більшість респондентів першого опитування (72 %) 
вважає, що головна причина виїзду молоді на роботу за кордон – 
відсутність гарного майбутнього для себе і своєї сім’ї в Україні, 44 % 
вказали причиною потенційної міграції низький рівень оплати праці, 
41 % вважає, що в Україні відсутні умови для повноцінної реалізації 
професійних якостей. Нарешті, нестабільна політична ситуація є 
причиною формування міграційних намірів для 34 % респондентів. 
Найпопулярнішими для трудової міграції є розвинені західні країни: 
країни Європи (63 %), США й Канада (42 %) [6]. Ще більш знаковими 
є результати опитування 2015 року: виявляється, що кожен п’ятий 
рішуче налаштований залишити Батьківщину; звичайно, що 
більшість людей, які налаштовані емігрувати, – це молодь. 
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Отримуючи відповіді на запитання: «Чому українці їдуть працювати 
за кордон?», портал отримав такі результати: 72 % респондентів не 
бачать свого майбутнього та майбутнього своєї сім’ї в Україні; 61 % 
вважають важкою економічну ситуацію; 60 % стверджують, що в 
Україні низькі зарплати; 55 % вважають, що в Україні нестабільна 
політична ситуація; 40 % стверджують, що за кордоном можна добре 
заробляти, навіть виконуючи не завжди престижну роботу, і ще 
стільки ж дали відповідь, що в Україні є проблеми з відчуттям власну 
безпеку. Нарешті, одержав пропозицію про роботу, більше половини 
опитаних погодяться, за умов, що роботодавець запропонує гарні 
фінансові та кар’єрні можливості, а третина прийме таку 
пропозицію, якщо буде можливість вивезти свою сім’ю [5]. 

Майже половину потенційних трудових мігрантів складає 
молодь у віці 18-29 років. До того ж, кількість трудових мігрантів, які 
вирішили не повертатися на батьківщину, вдвічі вища серед 
трудових мігрантів у віковій групі 18-29 років (30 %) порівняно з 
віковою групою 45-65 років (16 %) [11, с. 71]. 

А ось вимушений характер міграційних намірів (як такий, що 
сформовано під впливом несприятливих умов на батьківщині) 
ілюструють наступні дані соціологічного дослідження, проведеного 
О. Блиновою: опитані нею студенти досить стримано оцінюють 
роботу за кордоном з позицій, наприклад шансів «бути поважною 
людиною» (лише 4,7 %), «підвищити свій соціальний статус» (18,8 %), 
«найповніше самореалізуватися» (17,7 %). Тобто, молоді люди мають 
реалістичне уявлення про те, що найчастіше людина їде за кордон 
саме з метою заробітку, якого їй не вистачає на батьківщині. 
Причому, за результатами дослідження, самі молоді люди 
переважною більшістю (79,1 %) негативно оцінюють суспільні 
наслідки трудової еміграції свого покоління, відповідаючи на 
відповідне питання анкети, що це «погано, оскільки їдуть молоді, 
працездатні і талановиті» [1, с. 45]. 

Такий стан речей тягне за собою суттєві зміни в цінніснно-
мотиваційних орієнтирах/настановах української молоді стосовно її 
майбутньої життєдіяльності та праці, що виражається в істотному 
падінні престижності праці у суспільному виробництві та 
працевлаштування у сфері легальної зайнятості, небажані міграційні 
настрої тощо. У молоді швидко зростає прагматизація ціннісних 
орієнтацій у царині трудової діяльності в цілому: за останні два 
десятиліття праця, трудова діяльність, зайнятість розглядаються 
здебільшого як засіб задоволення матеріальних чи якихось інших 
особистісних потреб, а не, як наприклад, сфера служіння рідній 
країні, прагнення до здійснення особистого внеску в її розвиток. 
Найважливішим у роботі, за результатами згаданого вище 
соціологічного дослідження «Молодь України-2015» GFK Ukraine, для 
працюючої молоді є хороша оплата праці (50 %); і звільняється молодь 
з роботи переважно через її малооплачуваність: серед основних 
причин зміни роботи 42 % молоді з числа тих, кому доводилось 
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змінювати роботу, зазначили, що робота була мало оплачувана. 
Найбільш привабливими же професіями для молоді роки як раз 
стають бізнесмен/підприємець, юрист, лікар, спеціаліст з 
програмного забезпечення і комп’ютерної техніки, державний 
службовець та подібні, адже ці професії, на думку опитаних молодих 
людей, забезпечують життєвий успіх особистості [11, c. 68, 67]. Все це 
що є яскравим свідченням загального «зсуву» системи цінностей, 
який явно не можна оцінити позитивно. 

Отже, результати наукових досліджень, представлені у даній 
статті, свідчать про наявність кореляційного зв’язку між кризовою 
ситуацією на молодіжному ринку праці, зміцненням міграційного 
потенціалу молоді та трансформації її ціннісних орієнтацій у бік, 
який не може вважатися суспільно прийнятним. 

Висновки. Описані у статті реалії, проблеми та тенденції є не 
просто свідченням кризової ситуації на молодіжному ринку праці, а 
суттєво ускладнює, якщо не унеможливлює саму реалізацію трудового 
потенціалу молоді, що не може вважатися прийнятним з точки зору 
соціального становлення й розвитку підростаючого покоління 
України – адже йдеться про людський капітал країни, що мав би бути 
ключовим фактором її сталого прогресивного розвитку, як це має 
місце в економічно та соціально розвинених країнах світу.  

Зрозуміло, що молоді трудові емігранти у як раз найбільш 
продуктивний період свого життя не беруть жодної участі у створенні 
національного доходу чи наповненні бюджету країни та фондів 
соціального призначення, не говорячи вже про застосування своїх 
креативних здібностей. В демографічному ж плані відтік молоді за 
кордон не лише сприяє формуванню негативного міграційного 
сальдо, але й, наприклад, завдає удару по показникам шлюбності, 
підриває сімейні стосунки, породжує проблему соціалізації «дітей 
заробітчан» тощо.  

Нарешті, якщо взяти ціннісно-мотиваційний вимір проблеми, то 
очевидним є те, що в українському молодіжному середовищі все 
більше спостерігається витіснення базових, традиційних для 
національної культури трудових цінностей (праці як служіння, гідного 
способу життя, засобу самоствердження). У кращому випадку це 
замінюється прагматичними установками первинності 
індивідуального заробітку як джерела задоволення власних потреб, у 
гіршому – нівелюється трудовий спосіб життя як такий, що загрожує 
руйнуванням основ самого соціуму, побудованого на принципі поділу 
суспільної праці. Отже, спостерігаємо істотне падіння престижності 
праці у суспільному виробництві, працевлаштування у сфері 
легальної зайнятості, зневіру молоді щодо можливостей вести 
трудовий, соціально-прийнятний спосіб життя.  

Ті самі міграційні наміри і сподівання, нехай навіть спочатку й 
примарні та нездійсненні, є свідченням рівня громадянської недовіри 
та ступеня демотивації суспільно-корисної праці, демотиваційного 
стану свідомості підростаючого покоління щодо його участі у 
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вітчизняному суспільному виробництві та громадському житті 
Батьківщини. Це проблема «втрачених поколінь» українців, наслідком 
чого може стати лише остаточна втрата нацією та державою 
морального і духовного здоров’я, що в умовах, які нині переживає 
Україна, є реальною загрозою її національній безпеці. 

 
Список використаних джерел 

1. Блинова О. Є. Ставлення до самореалізації за кордоном студентів 
різних регіонів України / О. Є. Блинова // Психологічні перспективи. 
Збірник наукових праць. — 2012. — Вип. 19. — С. 38-48. 

2. В інформаційному агентстві УНІАН були презентовані результати 
дослідження «Формування економічної активності молоді» [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://www.uisr.org.ua/news/36/77.html 

3. Валєтов Д. М. Проблеми молодіжного безробіття в сучасній Україні 
[Електронний ресурс] / Д. М. Валєтов, С. Е. Саржан. — Режим доступу: 
http://www.stattionline.org.ua/pravo/62/8501-problemi-molodizhnogo-
bezrobittya-v-suchasnij-ukraїni.html 

4. Дев’ять з десяти молодих українців мріють працювати за 
кордоном. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  
http://www.osvita.org.ua/articles/1327.html 

5. Дилема молоді: бути чи не бути в Україні [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: http://ua.112.ua/mnenie/dylema-molodi-buty-chy-ne-buty-
v-ukraini-291966.html 

6. Майже половина молодих українців хоче працювати за кордоном. 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/65946 

7. Національно-патріотичне виховання – державний пріоритет 
національної безпеки. Щорічна доповідь Президенту України, Верховній 
Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2014 року) / 
Держ. ін-т сімейної та молодіжної  політики; [редкол.: Жданов І. О., гол. 
ред. колег., Бєляєва І. І., Митрофанський С. В. та ін.]. — Київ, 2015. — 
200 с. 

8. Про становище молоді в Україні (Щодо до підтримки молодої сім’ї, 
посилення соціального захисту дітей та молоді у 2001–2006 рр.): Щорічна 
доповідь Президентові України, Кабінету Міністрів України / Міністерство 
України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний інститут розвитку 
сім’ї та молоді. — Київ : Гопак, 2006. — 452 с. 

9. Соціальні виміри процесу реформування системи освіти 
(аналітичний звіт за результатами опитування вчителів шкіл, викладачів та 
студентів вузів (на прикладі Півдня України) / І. А. Мейжис, 
Л. В. Калашнікова. — Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. 
– 131 с. 

10. Українська молодь не протестує, а емігрує [Електронний ресурс]. 
— Режим доступу: http://eu.prostir.ua/news/251151.html 

11. Ціннісні орієнтації сучасної української молоді. Щорічна доповідь 
Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в 
Україні (за підсумками 2015 року) / Держ. ін-т сімейної та молодіжної 
політики; [редкол.: Жданов І. О., гол. ред. Ярема О. Й., Бєляєва І. І. та ін.]. 
— Київ, 2016. — 200 с. 
 
 



Том ІІ, Випуск 3, Серія «Спеціальні та галузеві соціології» 

144 

References 
1. Blynova O. Ye. 2012. Stavlennya do samorealizatsiyi za kordonom 

studentiv riznykh rehioniv Ukrayiny [Attitude to self-realization abroad 
students from different regions of Ukraine]. Psykholohichni perspektyvy,19, 
38-49 (in Ukrainian). 

2. V informatsiynomu ahent·stvi UNIAN buly prezentovani rezul'taty 
doslidzhennya «Formuvannya ekonomichnoyi aktyvnosti molodi» [In the 
information Agency UNIAN presented the results of the study «Formation of the 
economic activity of young people»]. Retrieved from 
http://www.uisr.org.ua/news/36/77.html  (in Ukrainian). 

3. Valyetov D. M. Problemy molodizhnoho bezrobittya v suchasniy 
Ukrayini [The problem of youth unemployment in modern Ukraine]. Retrieved 
from http://www.stattionline.org.ua/pravo/62/8501-problemi-molodizhnogo-
bezrobittya-v-suchasnij-ukraїni.html (in Ukrainian). 

4. Dev"yat' z desyaty molodykh ukrayintsiv mriyut' pratsyuvaty za 
kordonom [Nine out of ten young Ukrainians dream of working abroad]. 
Retrieved from http://www.osvita.org.ua/articles/1327.html (in Ukrainian). 

5. Dylema molodi: buty chy ne buty v Ukrayini [Dilemma of youth: to be 
or not to be in Ukraine]. Retrieved from http://ua.112.ua/mnenie/dylema-
molodi-buty-chy-ne-buty-v-ukraini-291966.html (in Ukrainian). 

6. Mayzhe polovyna molodykh ukrayintsiv khoche pratsyuvaty za 
kordonom [Almost half of young Ukrainians want to work abroad]. Retrieved 
from http://tyzhden.ua/News/65946 (in Ukrainian). 

7. Natsional'no-patriotychne vykhovannya – derzhavnyy priorytet 
natsional'noyi bezpeky. Shchorichna dopovid' Prezydentu Ukrayiny, 
Verkhovniy Radi Ukrayiny pro stanovyshche molodi v Ukrayini (za 
pidsumkamy 2014 roku) [ National-Patriotic education is a state priority to 
national security. Annual report of the President of Ukraine, Verkhovna Rada 
of Ukraine on the situation of youth in Ukraine (by end of 2014)]. Kiev, 200 (in 
Ukrainian). 

8. Pro stanovyshche molodi v Ukrayini (Shchodo do pidtrymky molodoyi 
sim"yi, posylennya sotsial'noho zakhystu ditey ta molodi u 2001–2006 rr.): 
Shchorichna dopovid' Prezydentovi Ukrayiny, Kabinetu Ministriv Ukrayiny [ On 
the situation of youth in Ukraine (Concerning support of young families, 
strengthening of social protection of children and youth in 2001-2006): Annual 
report of the President of Ukraine, Cabinet of Ministers of Ukraine ] Gopak, 
Kiev, 452 (in Ukrainian). 

9. Meyzhys I, Kalashnikova L. 2016. Sotsial'ni vymiry protsesu 
reformuvannya systemy osvity (analitychnyy zvit za rezul'tatamy opytuvannya 
vchyteliv shkil, vykladachiv ta studentiv vuziv (na prykladi Pivdnya Ukrayiny) 
[The social dimension of the reform process of the education system (analytical 
report on the results of a survey of school teachers, teachers and University 
students (on the example of the South of Ukraine)]. Mykolayiv: Vydavnytstvo 
ChDU im. Petra Mohyly, 131 (in Ukrainian). 

10. Ukrayins'ka molod' ne protestuye, a emihruye [Ukrainian youth does 
not protest, and emigrate]. Retrieved from 
http://eu.prostir.ua/news/251151.html (in Ukrainian). 

11. Tsinnisni oriyentatsiyi suchasnoyi ukrayins'koyi molodi. Shchorichna 
dopovid' Prezydentu Ukrayiny, Verkhovniy Radi Ukrayiny pro stanovyshche 
molodi v Ukrayini (za pidsumkamy 2015 roku) [Value orientations of modern 



Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць  

145 

Ukrainian young people. Annual report of the President of Ukraine, Verkhovna 
Rada of Ukraine on the situation of youth in Ukraine (by end of 2015)]. Kiev, 
200 (in Ukrainian). 
 
 
Фесенко Артур Михайлович — кандидат історичних наук, доцент, 

заступник декана факультету соціології, доцент кафедри 
соціології Чорноморський національний університет імені Петра 
Могили, 

Чорна Вікторія Олександрівна — викладач кафедри соціології, 
Чорноморський державний університет імені Петра Могили. 

Адреса: вул. 68 Десантників, 10, м. Миколаїв, Україна, 54000. 
 
Фесенко Артур Михайлович — кандидат исторических наук, 

доцент, заместитель декана факультета социологии, доцент 
кафедры социологии, Черноморский национальный университет 
имени Петра Могилы. 

Черная Виктория Александровна — преподаватель кафедры 
социологии, Черноморский национальный университет имени 
Петра Могилы. 

Адресс: ул. 68 Десантников, 10, г. Николаев, Украина, 54000. 
 
Fesenko Artur Mikhailovich — candidate of Science (PhD) in History, 

docent (assistant professor), docent (assistant professor) at the 
department of Sociology, Petro Mohyla Black Sea National 
University. 

Chorna Viktoriya Aleksandrovna — lecturer of the department of 
Sociology, Petro Mohyla Black Sea National University. 

Address: 68 Marines str., h. 10, Mykolayiv, Ukrainian, 54000. 
e-mail: chorna_v2008@mail.ru  
 

Стаття надійшла до редакції 15.11.2016 р. 

  



Том ІІ, Випуск 3, Серія «Спеціальні та галузеві соціології» 

146 

УДК 316.774 
 

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Григор’єва Світлана Василівна 

старший викладач кафедри соціології та політології 
Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний інститут» 

 
Козлова Олена Аркадіївна 
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Авторське резюме 

У статті проаналізовано зарубіжні та вітчизняні концепції 
інформаційного суспільства та інформаційної культури. Особливу увагу 
автор приділив аналізу особливостей  функціонування інформаційної 
культури в умовах сучасного інформаційного суспільства. Розглянуто і 
уточнено поняття «інформаційна культура», запропоновані критерії, за 
якими можна оцінити рівень інформаційної культури особистості. У статті 
автор звертає увагу на те, що в сучасному суспільстві особливої 
актуальності набуває здатність людини долати інформаційні бар’єри і 
вільно орієнтуватися в інформаційному середовищі. Проаналізовано 
суб’єктивні та об’єктивні інформаційні бар’єри, з якими стикається людина 
при роботі з інформацією. Охарактеризовано рівні прояву інформаційної 
культури та запропоновано емпіричні показники для їх вимірювання. 
Ключові слова: інформація, інформаційне суспільство, постіндустріальне 

суспільство, інформаційна культура, інформаційнітехнології, 
інформаційні бар’єри. 

 
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙКУЛЬТУРЫ  
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Григорьева Светлана Васильевна, 

Козлова Елена Аркадьевна 
 
Авторское резюме 

В статье проанализированы зарубежные и отечественные концепции 
информационного общества и информационной культуры. Особое 
внимание автор уделил специфике функционирования информационной 
культуры в условиях современного информационного общества. 
Рассмотрено и уточнено понятие «информационная культура», предложены 
критерии, по которым можно  оценить уровень информационной культуры 
личности.В статье автор обращает внимание на то, что в современном 
обществе особую актуальность приобретает способность человека 
преодолевать информационные барьеры и свободно ориентироваться в 
информационной среде. Проанализированы субъективные и объективные 
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информационные барьеры, с которыми сталкивается человек при работе с 
информацией. Охарактеризованы уровни проявления информационной 
культуры и предложены эмпирические показатели для их измерения.  
Ключевые слова: информация,информационное общество, 

постиндустриальное общество, информационная культура, 
информационные технологии, информационныебарьеры. 

 
ROLE OF INFORMATION CULTURE  
IN THE INFORMATION SOCIETY 

 
Svetlana Grigoryeva, 

Elena Kozlova 
 

Abstract 
The article analyzes the foreign and domestic vision of the information 

society and information culture. Particular attention is paid to the specifics of 
the operation of information culture in the modern information society. 
Considered and refined the concept of «information culture», proposed criteria 
by which one can assess the level of personal information culture. The author 
draws attention to the fact that in today’s society a person’s ability is of 
particular relevance to overcome information barriers and freely navigate in the 
information environment. Analyzed the subjective and objective information 
barriers faced by people working with information. We characterize the levels of 
manifestation of culture and information offered empirical indicators to 
measure them. 

One of the fundamental trends in the development of the modern world 
community stands transition from industrial to post-industrial society and the 
information society. The determining factor in this transition is the information 
revolution associated with the advent of new information technologies. Modern 
information technologies provide the opportunity to use effective methods of 
organization of the information, provide high-speed ways to access information 
resources. However, to realize these opportunities a person has to have a 
certain level of information culture. In our opinion, it is advisable to consider 
the information culture in «wide» and «narrow» sense. The «narrow» 
interpretation of the categories of information culture focuses on its 
relationship with the modern methods of information storage and processing, 
use of computers, computer literacy. In this approach, it is considered as a 
component of the product and the information society. According to the «broad» 
interpretation of it is regarded as part of the spiritual culture of society as a 
whole, various social groups, the individual. Information culture can be 
classified by subject, which serves its carrier. In this case, it can be considered 
at three levels: personal information culture; information culture of certain 
groups and organizations; Information society culture in general. «Normative 
evaluation criteria in relation to the information culture, how individuals and 
social groups or the public following characteristics can act as a whole, high 
medium low». In the daily practice of personal information culture can occur at 
three levels: cognitive, affective and behavioral. In this paper we propose 
empirical indicators to measure them. In the end it is concluded that in today’s 
information society, where knowledge and information play a key role, will have 
a high level of information culture have not only experts, but to a certain 
extent, and all members of society. And the level of development of information 
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culture, in turn, can serve as an important indicator of the level of development 
of the society. 
Keywords: information, information society, post-industrial society, 

information culture, information technology, information barriers. 
 
Постановка проблеми.Одной из основополагающих тенденций 

в развитии современного мирового сообщества выступает переходот 
индустриального общества к постиндустриальномуили  
информационному обществу. Определяющим фактором этого 
перехода является информационная революция, связанная с 
появлением новых информационных технологий. Постоянное 
увеличение объемов циркулирующей в социуме информации, 
нарастающая интенсивность информационных потоков, возрастание 
значимости информационной сферы, информационных технологий и 
инновационных каналов коммуникации являются видимым 
результатом этого перехода.  

Насыщенность социума информацией, событиями, 
ускоряющийся темп и новый характер социокультурных изменений 
требуют социологического осмысления теории информационного 
общества и концепций информационной культуры. 

Анализ основных исследований и публикаций. 
Возникновение термина «постиндустриальное общество» связано с 
именем американского социолога Д. Рисмена, который в 1958 году 
написал статью с таким названием.Термин «информационное 
общество» был введен в научный оборот в начале 60-х гг. фактически 
одновременно в США и Японии Ф. Махлупом и Т. Умесао [13; 14]. В 
дальнейшем проблематика  постиндустриального общества получила 
развитие в социальных науках, что было обусловлено 
необходимостью теоретического объяснения новых социальных 
реалий. Широкое признание она получила в результате работы 
профессора Гарвардского университета Д. Белла, в частности, после 
выхода в 1973 г. его книги «Грядущее постиндустриальное общество» 
[1]. На основе и в рамках данной теории сформировалась концепция 
информационного общества. Помимо термина «постиндустриальное» 
появились и другие: «информационное общество», «общество знаний», 
каждое из которых со своей стороны характеризовало новый тип 
общества. 

Теорий информационного общества достаточно много. Однако, 
если обратиться к классическому варианту толкования 
информационного общества, то можно отметить, что данное понятие 
восходит в теоретико-концептуальном плане к Беллу, Кастельсу, 
Масуде, Тоффлеру, Турену. Классики теории информационного 
общества  акцентируют внимание на следующих свойствах 
информации, значимых именно сегодня: она неисчерпаема, легко и 
быстро тиражируется и передается, обладает ресурсосберегающими 
качествами, экономична (для своего существования требует 
минимальных затрат), экологически чиста, относительно независима 
от времени (в банках данных ее можно хранить сколько угодно). 
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Определяя значение  информации в современном обществе, Д. Белл 
писал: «Я стою на том, что информация и теоретическое знание суть 
стратегические ресурсы постиндустриального общества» [1, с. 331].  

Современными учеными отмечено, что в истории общества 
происходит скачкообразное возрастание потоков информации. С 
начала нашей эры первое удвоение знаний в обществе произошло к 
1750 году. Второе – к началу XX века, третье – к 1950 году. С этого 
рубежа объем знаний человечества удваивался каждые 10 лет, с 1970 
– каждые 5 лет, а с 1991 года – ежегодно. В итоге интеллектуальные 
ресурсы к началу XXI века увеличились более чем в 250 тысяч раз [5, 
с. 77]. Это отразилось на состоянии общества: прямо 
пропорционально возрастанию объема информации усложнялась 
структура общества и увеличивались многообразие и интенсивность 
социальных связей. Здесь же можно отметить возрастание объема 
информации как следствие действия закона ускорения истории, 
свидетельствующего об уплотнении исторического времени.  

Целью статьи является исследование проблем 
функционирования информационной культуры в современном 
информационном обществе. 

Изложение основного материала. Жизнь человека в обществе  
невозможна без получения  и обработки информации. Только 
благодаря взаимодействию с ней человек становится существом 
мыслящим, действующим, принимающим решения, то есть 
субъектом социальных отношений. Известный исследователь 
социологических и культурологических проблем информационного 
общества Г. Мак-Люэн, с трудами которого связывают осмысление 
перехода к информационной эпохе, изображает историю 
цивилизации как информационный прогресс, охватывающий три 
этапа – естественного устного общения, книгопечатания, электронно-
цифровой коммуникации [8, с. 123]. Современные информационные 
технологии предоставляют возможность использовать эффективные 
методы организации работы с информацией, обеспечивают 
высокоскоростные способы доступа к информационным ресурсам. 
Используя ресурсы глобальных сетей и технологии мультимедиа, 
человек получает новые возможности для своего личностного 
развития в зависимости от собственных желаний, возможностей, а 
также и с учетом своего темпа постижения необходимых знаний, 
умений и навыков.  

Однако для реализации этих возможностей человек должен 
обладать определенным уровнем информационной культуры. 
Информационное общество радикально преобразует социокультурное 
пространство, формируя так называемую информационную 
культуру. Понятие «информационная культура» находится в стадии 
становления и вызывает дискуссии в научной среде. Это связано с 
многогранностью категории «информационная культура» и 
употреблением ее в самых различных значениях, поскольку понятия 
культуры и информации являются одними из наиболее абстрактных 
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и часто используемых как в научной терминологии, так и в 
повседневной жизни. В большинстве публикаций по данной тематике 
проблема информационной культуры рассматривается, прежде всего, 
в контексте использования новых информационных технологий, 
причем понятия, как «информационная культура», «информационная 
грамотность», «информационная компетентность», обычно 
используются как слова-синонимы. 

По нашему мнению, информационную культуру целесообразно 
рассматривать в «широком» и «узком» значении. В «узкой» трактовке 
категории информационной культуры основной акцент делается на  
ее связи с современными методами хранения и обработки 
информации, применением ЭВМ, компьютерной грамотностью, то 
есть с различными аспектами функционирования  информационного 
общества. При данном подходе она рассматривается как продукт и 
составляющая информационного общества. Одна из первых 
трактовок понятия информационная культура, в таком «узком» 
значении, была предложена Г. Г. Воробьевым, который определял ее 
как «умение использовать информационный подход, анализировать 
информационную обстановку и делать информационные системы 
более эффективными» [3, с. 288]. А. П. Ершов полагал, что 
информационная культура включает «навыки грамотной постановки 
задач и их решения с помощью ЭВМ; понимание устройства и 
функционирования ЭВМ; умение грамотно интерпретировать 
результаты решения практических задач с помощью ЭВМ и 
применять их» [6, с. 16]. В. А. Каймин связывал данное понятие с 
предметом информатики как научной дисциплины, изучающей 
законы и методы накопления и обработки информации на ЭВМ, в 
общении людей и в жизни общества [7, с. 17]. Е. А. Медведева 
трактует информационную культуру как «уровень знаний, 
позволяющий человеку свободно ориентироваться в 
информационном пространстве, участвовать в его формировании и 
способствовать информационному взаимодействию» [9, с. 59].  

С другой стороны, в литературе также представлена и 
«широкая» трактовка информационной культуры, согласно которой 
она рассматривается как составляющая  духовной культуры 
общества в целом, различных социальных групп, отдельной личности. 
В такой трактовке история информационной культуры насчитывает 
тысячелетия, а не начинается с изобретения компьютера. Так, 
например, Н. М. Розенбергдавая определение информационной 
культуры, выходит за пределы компьютеризации и отмечает, что 
«информационная культура – важнейший компонент духовной 
культуры человека в самом общем смысле этого термина. Реальная 
область ее применения фактически значительно шире. Она не 
возникла с появлением компьютера – появление письменности, 
изобретение книгопечатания создали целостную технологию 
накопления и распространения информации, а значит, 
формирования содержания информационной культуры общества, 
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развития цивилизации в целом» [11, с. 36]. В. Белошапка полагает, 
что «информационную точку зрения вообще вряд ли можно признать 
принципиально новой. Такие взгляды не были чужды ни новому 
времени, ни средним векам, ни античности. Но если все эти 
особенности системно-информационной точки зрения мы можем 
увидеть и в прошлом, то лишь в зачаточной или незрелой форме. 
Речь, если угодно, о познании мира человеком, о степени зрелости 
этого познания» [2, с. 7]. А. А. Гречихин считает, что 
«информационная культура – информационная деятельность 
аксиологического характера, то есть обусловленная ценностями 
культуры» [4, с. 15]. Таким образом, представители данного подхода 
придерживаются мнения, что информационная культура – 
достаточно широкое понятие, которое не ограничивается рамками 
информационного общества. 

Существует также и третий, комплексный  подход к трактовке 
понятия информационной культуры, в рамках которого 
информационная культура рассматривается во взаимосвязи с 
информационным обществом и в то же время, как  часть культуры 
общества в целом. Так Э. Л. Семенюк считает, что «информационная 
культура – степень совершенства человека, общества или 
определенной его части во всех возможных видах работы с 
информацией: ее получении, накоплении, кодировании и 
переработке любого рода, в создании на этой основе качественно 
новой информации, ее передаче,практическом использовании» [12, 
с. 3].  

В своей работе мы будем рассматривать информационную 
культуру как важнейший компонент духовной культуры общества в 
целом, различных социальных групп, отдельной личности, продукт 
эволюции человеческого общества. Но при этом учитывать тот факт, 
что она неразрывно связана с информационным обществом и 
является важнейшим его проявлением. Таким образом, 
информационная культура – это совокупность систематизированных 
знаний об основных методах представления и добывания 
информации, а также об умения и навыки применять их на 
практике. Важнейшим элементом современной информационной 
культуры является компьютерная грамотность, теоретические знания 
и навыки работы (прежде всего, навигации при поиске 
информационных ресурсов в Интернете). 

Информационную культуру можно классифицировать по 
субъекту, который выступает ее носителем. В этом случае ее можно 
рассматривать на трех уровнях: информационная культура личности; 
информационная культура отдельных групп и организаций; 
информационная культура общества в целом. 

Информационная культура личности – одна из составляющих 
общей культуры человека, совокупность информационного 
мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих 
целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному 
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удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с 
использованием как традиционных, так и новых информационных 
технологий.  

«Нормативно-оценочными критериями по отношению к 
информационной культуре,как отдельных индивидов, так и 
социальных групп или общества в целом могут выступать следующие 
характеристики: «высокая», «средняя», «низкая». 

В качестве критериев, по которым можно оценить уровень 
информационной культуры личности, можно предложить следующие: 

− умение адекватно формулировать свою потребность в 
информации; 

− умение эффективно осуществлять поиск нужной информации 
во всей совокупности информационных ресурсов; 

− умение адекватно отбирать и оценивать информацию; 
− умение перерабатывать информацию и создавать 

качественно новую; 
− в умении извлекать информацию уметь ее эффективно 

использовать; 
− способность к информационному общению и компьютерную 

грамотность. 
− способность использовать в своей деятельности 

компьютерные информационные технологии; 
− знание особенностей информационных потоков в своей 

области деятельности; 
− знание этических норм и правил использования информации 

и их применение на практике; 
− владение «информационным этикетом». 
Социальная практика  показывает, что навыки работы с 

информацией становятся сегодня неотъемлемой частью общей 
культуры личности. Так, квалифицированным специалистом может 
считаться человек, который помимо своих профессиональных 
знаний, умений и навыков будет обладать также и высоким уровнем 
информационной культуры. Поэтому особую актуальность 
приобретает способность человека преодолевать информационные 
барьеры и свободно ориентироваться в информационной среде. 
Информационные барьеры, возникающие при работе с информацией 
можно разделить на 2 группы: объективные и субъективные.  

К числу информационных барьеров, обусловленных 
объективными причинами, можно отнести: 

− пространственные (связанные с неизвестностью 
местонахождения документа и необходимостью его поиска); 

− количественные (связанные с  невозможностью физически 
освоить все источники информации); 

− географические (связанные с расстоянием между документом 
и потребителем); 

− языковые (незнание потребителем языка, на котором написан 
документ). 
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К числу информационных барьеров, обусловленных 
субъективнымипричинами, можно отнести: 

− недооценка роли информации в профессиональной 
деятельности; 

− боязнь трудностей поиска и освоения новой информации, 
особенно в условиях компьютеризации, что более характерно для 
старших возрастных групп; 

− неумение выбрать правильную стратегию поиска 
информации; 

− отсутствие необходимых библиотечно-библиографических 
знаний и навыков работы с информационными системами; 

− недостаток средств для приобретения источников 
информации и оплаты услуг; 

− административные ограничения, затрудняющие получение 
информации; 

− режимный характер доступа к информации; 
− искажение и потеря информации при ее обработке в 

информационных службах; 
− ограничения идеологического или политического характера. 

В повседневной практической деятельности личности 
информационная культура может проявляться на следующих 
уровнях: 

1. Когнитивный уровень – знания и умения, которыми обладает 
индивид. На эмпирическом уровне он может быть зафиксирован как 
навыки работы с информацией, которые включают в себя умение 
организовать поиск необходимой информации, работать с 
отобранной информацией (структурировать, систематизировать, 
обобщать, представлять в виде, понятном другим людям), умение 
общаться с помощью современных средств передачи информации. 
Особая роль здесь отводиться умениям использовать возможности 
сети  Интернет. 

2. Аффективный или эмоциональный уровень – отношение, 
установки, оценки, выраженные на языке чувств. На эмпирическом 
уровне он проявляется в содержании и степени удовлетворения 
информационных потребностей, информационных интересах, 
мотивах обращения к источникам информации и связанных с ними  
ожиданиями, самооценке собственной информационной культуры, 
отношении к нормам и этикету информационной культуры и их 
нарушениям.  

3. Поведенческий уровень – реальное и потенциальное 
поведение индивида, то есть действия или готовность действовать 
определенным образом для удовлетворения информационных 
потребностей. На эмпирическом уровне он проявляется в способах 
поиска и каналах получения необходимой информации, частоте и 
результативности обращения к различным источникам информации, 
эффективности использования полученной информации в различных 
сферах своей деятельности, способах и частоте распространения 
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самостоятельно созданной информации, степенью включенности и 
формами деятельности в Интернет-сообществе. 

Важнейшим фактором, влияющим на формирование 
информационной культуры современного человека, является, помимо 
общества в целом, еще и нормы, ценности и правила, которые 
складываются в группах и организациях, в деятельность которых 
включен индивид. По мнению И. А. Негодаева, сегодня в 
организациях можно встретить четыре разновидности 
информационной культуры, каждый из которых влияет на способ 
получения информации, информационное поведение и отражает 
приоритеты в использовании информации [10]. К ним относятся: 

1. Функциональная культура. В данном случае информацию 
используют в первую очередь, для влияния на других. Эта культура в 
наибольшей степени присуща организациям с жесткой системой 
иерархии и соподчинения, где информация служит, прежде всего, 
для управления и контроля за персоналом. 

2. Культура взаимодействия. В культуре взаимодействия 
менеджеры и специалисты в достаточной степени доверяют друг 
другу и потому могут обмениваться информацией, важной для 
совершенствования процессов и роста эффективности. Прямой 
обмен информацией о возможных срывах и провалах необходим для 
устранения проблем и адаптации к изменениям. 

3. Культура исследования. В культуре исследования менеджеры 
и служащие стремятся к пониманию будущих тенденций и 
нахождению лучшего способа отразить возможную угрозу. Здесь 
господствующим информационным поведением является 
предвидение. Менеджеры и служащие ищут информацию, чтобы 
лучше понимать будущее и то, как изменить собственную 
деятельность и приспособиться к будущим тенденциям. Сегодня во 
многих компаниях существуют «зоны» исследовательской культуры в 
службах, связанных с обслуживанием клиентов, с исследованиями 
рынка, с технологическими исследованиями и разработками и со 
сбором информации. 

4. Культура открытости. Здесь менеджеры и служащие открыты 
для нового понимания природы кризисов и радикальных перемен, 
ищут способы прорыва к конкурентоспособности. Эти компании 
сознательно отбрасывают старые подходы к бизнесу, чтобы 
освободиться для поиска новых перспектив и идей, обещающих 
создание новых продуктов и услуг, которые могли бы изменить 
условия конкуренции новых рынков и отраслей. 

Описанные выше разновидности информационной культуры 
являются «идеальными типами», которые в чистом виде обычно не 
встречаются. На наш взгляд, наиболее оптимальным для 
функционирования в условиях информационного общества является 
последний. 
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Выводы. Таким образом, информационная культура 
представляет собой органический синтез информации и культуры. В 
самом широком значении она представляет собой культуру 
взаимодействия человека с информацией на уровне общества и 
личности. 

В современном информационном обществе, где знания и 
информация играют ключевую роль, высоким уровнем 
информационной культуры должны будут обладать не только 
специалисты, но в определенной степени и все члены общества. Это 
предполагает повышение его общего интеллектуального уровня, более 
широкое знакомство с достижениями научно-технического прогресса 
и возможностями их использования в социальной практике. 
Общество должно быть подготовлено к восприятию новых 
достижений науки, техники и технологий. Способность достаточно 
быстро воспринимать и использовать на практике в интересах 
обеспечения своей жизнедеятельности новые знания, технологии, 
технические средства и информационные ресурсы является 
значимыми качествами современного человека. А уровень развития 
информационной  культуры, в свою очередь, может служить важным 
показателем уровня развития самого общества. 
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Авторське резюме 

У статті проаналізовано та розглянуто етимологію поняття 
«волонтерство» саме в соціологічному контексті. Адже частіше за все, дане 
поняття розглядається в контексті соціальної роботи та соціального захисту 
населення. Було досліджено, що зазначене поняття має різне тлумачення 
через національні та історичні особливості суспільств різних країн світу. 
Волонтерство стало невід’ємною частиною глибоких змін в соціальній 
структурі українського суспільства, які почали відбуватись після останніх 
подій на Майдан та з початком проведення антитерористичної операції на 
Сході України. Розглянуто, що дослідження особливостей активізації 
волонтерського руху в сучасній Україні потребує детального вивчення, а 
також розгляду даного питання в контексті соціології соціальних змін. У 
даній роботі проаналізовано поняття «волонтерство», його особливості 
виходячи із синонімічного ряду, національних, культурних та історичних 
особливостей різних світових суспільств. Було доведено, що дане поняття 
має глибоке соціальне та національне коріння, а також повинно 
розглядатись більш глибше в соціологічній теорії. Поняття «волонтерство» 
має стати підґрунтям для пояснення феномену «військового волонтерства» з 
точки зору нового виду волонтерського руху в Україні.  
Ключові слова: волонтерство, доброчинність, соціальний захист, Україна, 

волонтерський рух, соціологічне дослідження. 
 

ПОНЯТИЕ «ВОЛОНТЕРСТВО» В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ 
ДИСКУРСЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ЭМПИРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Козачук Максим Богданович 

 
Авторское резюме 

В статье проанализировано и рассмотрено этимологию понятия 
«волонтерство» именно в социологическом контексте. Ведь чаще всего, 
данное понятие рассматривается в контексте социальной работы и 
социальной защиты населения. Было исследовано, что данное понятие 
имеет различное толкование через национальные и исторические 
особенности обществ разных стран мира. Волонтерство стало неотъемлемой 
частью глубоких изменений в социальной структуре украинского общества, 
которые начали происходить после последних событий на Майдане и с 
началом проведения антитеррористической операции на Востоке Украины. 
Рассмотрено, что исследование особенностей активизации волонтерского 
движения в современной Украине требует детального изучения, а также 
рассмотрения данного вопроса в контексте социологии социальных 
изменений. В данной работе, максимально проанализировано всю глубину 
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понятия «волонтерство», его особенности исходя из синонимического ряда, 
национальных, культурных и исторических особенностей различных 
мировых обществ. Было доказано, что данное понятие имеет глубокие 
социальные и национальные корни, а также должно рассматриваться более 
глубоко в социологической теории. Понятие «волонтерство» должно стать 
основой для объяснения феномена «военного волонтерства» с точки зрения 
нового вида волонтерского движения в Украине. 
Ключевые слова: волонтерство, благотворительность, социальная защита, 

Украина, волонтерское движение, социологическое исследование. 
 

NOTION «VOLUNTEERING» IN SOCIOLOGICAL DISCOURSE: 
THEORETICAL AND EMPIRICAL ASPECTS 

 
Maksim Коzachuk 

 
Abstract 

In the article the concept of «volunteering» in the context of social 
science. In recent years, there has been much increased importance of 
volunteering in the community, in terms of social change in modern Ukraine. 
In addition, the majority of Ukrainian volunteers began with the start of 
military operations in the east. This was in fact the realization of the basic 
values of the Ukrainian people - security with it’s own as well as nationwide. In 
the Ukrainian language the term «volunteer» used purely in military 
interpretation, as evidenced in the national literature. Although modern 
scholars and publicists give a broader understanding of «volunteering» as a 
phenomenon and «volunteer» as the object of this phenomenon. 

Are considered that research of features intensification volunteerism in 
modern Ukraine needs a detailed study and consideration of this issue in the 
context of the sociology of social change. Also as a result of a detailed analysis 
of volunteer movements were found new types of volunteering are more active 
in Ukraine. In particular, empirical evidence has been used in recent years. 

To fully understand the phenomenon «volunteer military» had to be 
consider the etymology of the basic concept of «volunteering» as a phenomenon 
in the modern world. The next step should be the definition of «volunteer 
military» as a new phenomenon in the Ukrainian civil society. This theoretical 
study is lean, both on their own theoretical developments in the study of of 
volunteering as a phenomenon, as well as empirical data that fully complement 
the formulation and definition of the new concept of «volunteer military» in a 
sociological context.  
Key words: volunteering, charity, social protection, Ukraine, the volunteer 

movement, sociological research. 
 
Постановка проблеми. Волонтерство в Україні має коротку 

історію, але довге соціальне коріння, без спеціального дослідження 
якого важко зрозуміти та оцінити його роль у розвитку сучасного 
українського суспільства. Для цього необхідно, по-перше, визначити 
синонімічний ряд понять та їх етимологію у європейських мовах, що 
пов’язані із цією людською діяльністю;  по-друге, відстежити ті ідеї та 
думки соціальних філософів і соціологів, які звертались до аналізу 
волонтерської і доброчинної діяльності як соціального явища; і по 
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третє, подивитись на ті теоретичні дослідження, які ставили собі на 
мету відстежити його природне походження в житті  людських 
спільнот і зміни в процесі розвитку суспільства на всіх етапах його 
існування. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми на які спирається автор. 
В серпні-вересні 2016 року, Центром соціологічних досліджень 
«ПІВДЕНЬ» було проведено комплексне соціологічне дослідження на 
тему залучення жителів обласних центрів півдня України до 
волонтерського руху і військового волонтерства в період соціальних 
змін. Цікавим в даному контексті було питання, щодо розуміння 
значення волонтерства звичайними жителями українських міст. Як 
результат, 83,5% респондентів визначили волонтерство, як форму 
активності громадян, що здійснюється добровільно на благо 
суспільства. Тобто, основне уявлення про волонтерство було 
підтверджено емпірично, попри те, що за останні два роки воно 
набуло більш важливого значення в українському суспільстві.  

Волонтерство, як явище, мало досліджене соціологічною наукою. 
В останні роки, спостерігається значно підвищена значимість 
волонтерського руху в житті суспільства, в умовах сучасних 
соціальних змін в Україні. Крім того, переважна більшість українців 
стали волонтерами з початком військових дій на сході країни. Це 
стало по суті реалізацією базової цінності українського народу – 
безпеки, при чому як власної так і загальнодержавної. Саме феномен 
появи нових видів волонтерства (наприклад такого як військове 
волонтерство) призвели до того, що соціологи почали звертати увалу 
не тільки на проведення досліджень в сфері «третього сектору» або 
громадянського суспільства, а й в розробці та детальному дослідженні 
теоретичного та емпіричного значення волонтерства в сучасному 
суспільстві, в усіх його проявах.  

Метою статті є виокремлення терміну «волонтерство» в 
повноцінне поняття соціологічного дискурсу. Крім того, під час 
теоретичного дослідження, варто звернути увагу на етимологію 
поняття, синонімічний ряд та розуміння «волонтерства» в наукових та 
публіцистичних джерелах сучасного світу. Також варто зрозуміти, чи 
набуває дане поняття певних етнічних особливостей в різних країнах 
світової спільноти. 

Виклад основного матеріалу. Усі тлумачні словники 
української мови, характеризують поняття волонтер, як той, хто став 
на військову службу за власним бажанням; доброволець (всупереч 
забороні короля по всій Франції формувались загони волонтерів, які 
поспішали на захист Парижа) [12, c. 730]. Але, варто зазначити, що 
саме поняття в українській мові значиться як застаріле і його 
«послідовником» є поняття «доброволець» або ж «добровільництво», 
хоча в розмовній мові саме поняття волонтерство використовується 
найчастіше, при цьому маючи різні інтерпретації. 
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Тож, в українському словнику синонімів поняття «волонтер» 
пов’язують з поняттям «доброволець», а також більш застарілі поняття 
«охотник» та «охочий» [8, с. 73]. Слідуючи до цього, є згадки у 
вітчизняній літературі з використанням даних понять, але зі 
збереженням його смислових значень. А саме: Повернувся з Європи 
старший син Івась, котрий пішов в армію добровольцем (О. Бердник 
– «Вогнесміх»), З багатьох охочих ми відібрали для прикриття десять 
чоловік, переважно гарних кулеметників; Ми залишили кількох 
охотників на правдиву смерть, самі ж подалися очеретами вбік і 
вчасно вискочили з мішка (Ю. Яновський – «Вершники»).  

Отже, як бачимо в українській мові поняття «волонтер» 
використовувалось суто у військовій інтерпретації, що 
підтверджується у вітчизняній літературі. Хоча сучасні дослідники і 
публіцисти дають більш широке розуміння «волонтерства» як явища і 
«волонтера», як об’єкта даного явища, про що буде сказано нижче. 

Розуміння даного явища в різних країнах дещо відрізняється від 
українського, воно набуває певного етнічного, національного 
відтінку, що впливає на саму характеристику і навіть назву самого 
поняття. Наприклад, в англійській мові поняття «волонтерство» (від 
англ. Volunteering), тлумачиться як альтруїстична діяльність, де 
фізична особа або група осіб надає послуги за відсутності фінансової 
вигоди будь якої із сторін. Велика кількість таких осіб є спеціально 
навченими для роботи в певних видах діяльності, зокрема в секторах 
освіти, медицини або в рятувальних службах, а також такі альтруїсти 
можуть служити в міру необхідності, наприклад при боротьбі зі 
стихійними лихами. Така інтерпретація в більшій мірі 
розповсюджена переважно в англомовних державах (Великобританії, 
США, Канада), де дуже часто доводиться боротись зі стихійними 
лихами і волонтери в такому випадку найкраща інституція, яка може 
працювати на благо власного суспільства допомагаючи державі.  

В російській мові, інтерпретація поняття «волонтерство» має 
дещо схоже значення в українській мові, тому що також на 
повсякденному рівні воно змінюється синонімом «добровільництво» 
(рус. «добровольчество»). У тлумаченні визначень існує єдина 
інтерпретація даного поняття, а саме виокремлення спільності 
добровольців чи волонтерів, реалізуючих певний вид діяльності, 
спрямованої на досягнення конкретних цілей і завдань [9, с. 397]. У 
даному випадку термін «волонтерство» має наступні характеристики: 
діяльність, яка здійснюється добровільно, за власним бажанням; 
люди, які займаються подібним видом діяльності, не очікують 
матеріальної винагороди за результати власної праці.  

На території Російської Імперії та згодом в СРСР, розуміння 
волонтерства підкріплювалось спочатку с основами релігійного, 
православного вчення ідеєю «служіння державі» (ХІХ – поч. ХХ ст.), 
після жовтневої революції та ІІ світової війни поняття дещо змінило 
своє значення на «служіння Батьківщині» (сер. ХХ ст.) [10, с. 49]. 
Після розпаду Радянського Союзу, поняття за своїм змістом було 
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розширене і основною інтерпретацією якого вже була соціальна 
підтримка, соціальне партнерство та соціальних захист. Тобто можна 
сказати що в основі поняття було закладено значення «служіння 
суспільству». 

Розглядаючи різноманітні дефініції волонтерства в різних 
країнах світу, американські дослідники Л. Саламон та Х. Анхер 
дійшли висновку, що в різних країнах світу, дане поняття може 
набувати різного значення в повсякденності. Тож, у Великобританії 
та Австралії волонтерство визначають як інститут громадянського 
суспільства, як частина громадського сектору [1, с. 15]. На відміну від 
США і Канади де волонтерство розглядається в сфері громадських 
послуг і суспільної користі від них. 

Крім того, дане поняття варто розглядати в різних аспектах 
окремо, охоплюючи соціальні та економічні характеристики [7, с. 8]. 
Наприклад, часткова занятість без будь якого матеріального 
заохочення та з прив’язкою до громадського сектору характеризує 
сутність поняття у високорозвинених країнах (США, Канада, країни 
ЄС, Японія та Австралія), а частково оплачувана зайнятість без 
прив’язки до громадських організацій, характерно в більшості країн 
що розвиваються.  

Дослідники американського університету імені Д. Хопкінса, які 
більш ніж 20 років вивчають волонтерську діяльність по всьому світу, 
інтерпретують волонтерство: «як комплекс заходів, які реалізовані у 
вільний від роботи час, без всілякої грошової компенсації ...» [7, 
с. 224]. З точки зору європейських дослідників, «волонтерство – це 
певна сукупність дій, які громадяни здійснюють один для одного без 
матеріального заохочення, зі своєї доброї волі» [6, с. 9]. 

Висновки. Отже, як ми бачимо дане поняття має різноманітне 
смислове значення окремо, якщо не в кожній державі, то як мінімум 
в більшості. Індивідуалізований підхід до визначення даного поняття 
показує нам феноменальність даного поняття для його як 
теоретичного так і емпіричного дослідження в будь якій сфері 
соціального життя. Розглядаючи етимологію даного поняття, варто 
звернути увагу і на його визначення в сучасному розумінні в цілому. 

Наприкінці ХХ ст. особливе місце волонтерської діяльності в 
процесі суспільного розвитку було офіційно визнано міжнародним 
співтовариством. За останнє десятиріччя тема волонтерства 
неодноразово обговорювалось на засіданнях Генеральної Асамблеї 
ООН і залишається актуальним питанням порядку денного у 
досягненні «Цілей Розвитку Тисячоліття» [5, с. 309]. В даній декларації 
ООН було прийнятим за основу визначення поняття «волонтерство» 
британським дослідником Джеймс Девідом Смітом: «Волонтерство є 
суспільно-корисною безоплатною діяльністю, яка є чинником 
формування духовних, морально-етичних, культурних, суспільно-
політичних та економічних цінностей і може набувати будь-яких 
форм від традиційних інститутів обопільної допомоги до 
мобілізованої суспільно-корисної праці під час криз або стихійного 
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лиха, від проявів альтруїзму до структурованої організації 
волонтерського руху міжнародного масштабу» [3, с. 23]. Воно є 
достатньо універсальним для будь яких видів волонтерського руху та 
може носити не тільки декларативний характер, а й практичну 
рекомендацію для всіх громадян світу. 

Крім того, Британською організацією міжнародного розвитку, 
яка також вплинула на формування декларації тисячоліття, 
«волонтерство» визначається, як спосіб акумуляції соціального 
капіталу, потужний інструмент соціального, культурного та 
економічного розвитку суспільства, який в ринкових умовах сприяє 
збереженню балансу в суспільних відносинах та їх гармонізації; 
ефективний засіб об’єднання зусиль громадянського суспільства та 
органів державної влади щодо вирішення ряду соціальних проблем; 
базисна передумова і основа діяльності більшості громадських 
організацій [4, с. 48]. 

Як зазначає український соціолог Ірина Юрченко: 
«Волонтерство є суспільно-корисною безоплатною діяльністю, яка є 
чинником формування духовних, морально-етичних, культурних, 
суспільно-політичних та економічних цінностей і може набувати 
будь-яких форм від традиційних інститутів обопільної допомоги до 
мобілізованої суспільно-корисної праці під час криз або стихійного 
лиха, від проявів альтруїзму до структурованої організації 
волонтерського руху міжнародного масштабу» [11, с. 86]. З таким 
поясненням поняття «волонтерство» важко не погодитись, адже на 
практиці ми можемо спостерігати те, що волонтерський рух зачіпляє 
практично всі сфери життя суспільства і в значно розвинених 
країнах світу, його мобілізація в кризових ситуаціях відбувається 
моментально. Хоча, варто віддати належне вітчизняному 
волонтерському руху, який у важкий для країни час, максимально 
консолідувався та мобілізував власні сили та ресурси, попри велику 
кількість, як бюрократичних так і ментальних перешкод, які завжди 
поставали перед громадським сектором у сфері волонтерства. 

Насамкінець, згадуючи про вживання поняття волонтерства в 
класичній соціології, варто зазирнути в “Позитивну філософію” 
Огюста Конта. Він говорить, про волонтерів, як про військових 
рядових в лавах французької армії, які були задіяні у військових 
кампаніях в якості добровольців-контрактників, які на той час 
почали масово замінюватись призовниками (новою тенденцією 
Західних держав Європи того часу, яка стосувалась примусового 
призову молоді до безоплатної військової служби, мотивуючи це тим, 
що у молоді потрібно розкривати національну самоідентичність, а не 
матеріально заохочувати до відстоювання інтересів рідної держави) 
[2, с. 752]. Звичайно Огюст Конт описує такий перехід, як вкрай 
негативне явище, так як примус до військової служби створює 
нездорову ситуацію в суспільному кліматі. В подальшому згадки про 
волотерів чи волонтерську діяльність, у Конта не були знайдені. 
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Для повного розуміння досліджуваного явища «волонтерства 
війни», слід було розглянути етимологію основного поняття 
«волонтерство», як явища в сучасному світі. Наступним кроком має 
стати визначення поняття «військове волонтерство», як нового 
українського феномену в громадянському суспільстві. Дане 
теоретичне дослідження має опиратись, як на власні теоретичні 
напрацювання в напрямку вивчення волонтерства, як явища, а 
також на емпіричні дані, які і повноцінно доповнять формулювання 
визначення нового поняття «військове волонтерство» в соціологічному 
контексті. 
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УДК 316.444 
 

СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В 
КОНТЕКСТІ МІНЛИВОГО СОЦІУМУ 

 
Мельничук Василь Михайлович 

аспірант кафедри соціології факультету соціології, 
Чорноморський національний університет імені Петра Могили 
 

Авторське резюме 
У статті описано дослідження щодо походження терміну «соціально-

професійна мобільність», яке сьогодні є новим у соціологічній науці. 
Здійснено аналіз базових напрацювань вітчизняних та зарубіжних 
науковців у галузях соціології, психології, філософії, що стосуються понять 
соціальної та професійної мобільності. Запропонована науково 
обґрунтована дефініція соціально-професійної мобільності як нового 
соціального феномену, необхідного сучасності. Показана роль мобільності 
як професійно важливої якості фахівця та її формування у сучасному 
вищому навчальному закладі. У процесі дослідження використаний не 
традиційний підхід опрацювання літератури у хронологічному порядку, а 
дедуктивний метод пізнання, що передбачає перехід від загального до 
часткового. Зроблено акцент на описах соціально-професійної мобільності, 
які торкаються її прикладного аспекту. Виявлено, що соціально-професійна 
мобільність у сучасному українському суспільстві спостерігається в усіх 
верствах і групах населення і має як низхідний, так і висхідний характер. 
Оцінено вплив факторів, завдяки яким формується вектор соціально-
професійної мобільності, серед них є фактори, які не залежать від самої 
людини, і такі, на які вона може здійснювати безпосередній вплив. 
Здійснена оцінка стану та перспективи розвитку регіональної соціально-
професійної мобільності (за матеріалами соціологічних досліджень). 
Ключові слова: соціальна мобільність, професійна мобільність, суспільство, 

фахівець, освіта.  
 

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В 
КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ СОЦИУМА 

 
Мельничук Василий Михайлович 

 
Авторское резюме 

В статье описано исследование относительно происхождения термина 
«социально-профессиональная мобильность», который сегодня является 
новым в социологической науке. Осуществлен анализ базовых наработок 
отечественных и зарубежных ученых в области социологии, психологии, 
философии, касающихся понятий социальной и профессиональной 
мобильности. Предложена научно обоснованная дефиниция социально-
профессиональной мобильности как нового социального феномена, 
необходимого современности. Показана роль мобильности как 
профессионально важного качества специалиста и ее формирование в 
современном высшем учебном заведении. В процессе исследования 
использован не традиционный подход обработки литературы в 
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хронологическом порядке, а дедуктивный метод познания, 
предполагающий переход от общего к частному. Сделан акцент на 
описаниях социально-профессиональной мобильности, которые касаются 
ее прикладного аспекта. Выявлено, что социально-профессиональная 
мобильность в современном украинском обществе наблюдается во всех 
слоях и группах населения и имеет как нисходящий, так и восходящий 
характер. Оценено влияние факторов, благодаря которым формируется 
вектор социально-профессиональной мобильности, среди них есть 
факторы, которые не зависят от самого человека, и такие, на которые он 
может оказывать непосредственное влияние. Осуществлена оценка 
состояния и перспективы развития региональной социально-
профессиональной мобильности (по материалам социологических 
исследований). 
Ключевые слова: социальная мобильность, профессиональная 

мобильность, общество, специалист, образование. 
 

SOCIAL AND PROFESSIONAL MOBILITY OF THE INDIVIDUAL 
VARIABILITY IN THE CONTEXT OF SOCIETY 

 
Vasiliy Melnychuk  

 
Abstract 

The article reveals trends in lighting concepts professional mobility as a 
scientific definition in the context of the key concepts of social mobility of the 
individual; it reveals approaches to contemporary interpretation of the concept 
of «professional mobility specialist» In the research process used the traditional 
approach to the treatment of literature in chronological order, and a deductive 
method of cognition, involving PE - rend from the General to the specific. Based 
on modern interpretations of the concept of social and professional mobility 
was analyzed the basic work of philosophers, sociologists, psychologists. The 
emphasis is placed on descriptions of socio-professional mobility that relate to 
its applied aspects. It is important to provide references to the theoretical 
foundations of this phenomenon, as its practical component. 

The study considers the correlation between the terms social and 
professional mobility, the structure of this phenomenon was specified. The 
topical tasks of the higher and secondary educational institutions are 
formation of mobility as a specific personal quality, training of well-educated 
specialists that are able to adapt to changeable conditions of the labor market.  

The author considers both the objective and subjective factors affecting 
the uncertainty of students’ professional future: objective factors include socio-
economic conditions of postindustrial society, systems of vocational education 
and guidance; subjective factors deal with the intrapersonal conflicts of 
professional self-determination, discrepancy of socio-professional orientation, 
and low auto-competency level. 

Based on a questionnaire survey, the author singles out and defines the 
key characteristics of mobility. In particular clarified the main strategy of 
behaviour of workers in case of dismissal, the vectors of action in the event of 
unemployment. The selected level of social and occupational mobility of women 
and men. 



Том ІІ, Випуск 3, Серія «Спеціальні та галузеві соціології» 

168 

During the study used the traditional approach to the treatment of 
literature in chronological order, and a deductive method of cognition, involving 
the transition from the general to the specific. Revealed that the socio-
professional mobility in the modern Ukrainian society are observed in all strata 
and population groups, and has descending and ascending in nature. Assess 
the status and prospects of development of regional socio-professional mobility 
(on materials of sociological research). 
Key words: social mobility, professional mobility, society, specialist, education. 

 
Рух і зміни є одними з головних ознак життя людства як 

природного, так і соціального. Кількісне зростання людства 
(експонента) у ХХ-ХХІ ст. призводить до пришвидшення всіх змін і 
задає новий темпоритм соціального життя. Людина більше не може 
раз і назавжди отримати свій статус, як це було у феодальному 
суспільстві і навіть у ранню добу індустріального. Сучасність вимагає 
постійних змін, а тому життя суспільства і окремої особистості 
спричиняє соціальну мобільність і здатність пристосовуватись до 
змін, обертаючи їх собі на користь. 

Постановка проблеми. Сучасна людина приходить в мінливий 
і нестабільний світ в оточенні одних об’єктів, знарядь праці, а йде в 
оточенні принципово нових. Відбувається інтенсивне старіння 
соціальних, професійних і психологічних компетенцій. У свою чергу, 
засвоєння нових компетенцій вимагає від особистості постійної зміни 
себе, прояву гнучкості, можливості переміщення в соціально-
професійній структурі суспільства. Тому сучасній особистості 
важливо мати таку якість як соціально-професійна мобільність. 

Зміна фундаментальних основ спільнот, які існували протягом 
всієї історії людства супроводжувалося неодноразовою зміною 
парадигм. Так, для античності було характерне цілісне сприйняття 
світу, середньовіччя стверджувало визнання божественних законів, 
індустріальна парадигма базувалась на визнанні провідної ролі 
економічної науки, а сучасна постіндустріальна парадигма базується 
на людині, як примата, її свідомості в системі джерел існування і 
розвитку суспільства. 

Разом з тим актуальність дослідження проблем соціально-
професійної мобільності обумовлена важким та повільним розвитком 
сучасної освіти в Україні. Сьогодні знання перетворюються в 
найбільш важливий фактор економічного розвитку. Незаперечною є 
думка про те, що здатність суспільства створювати, адаптувати, 
перетворити в джерело прибутку і використовувати знання має 
вирішальне значення для сталого економічного зростання та 
підвищення життєвого рівня населення. Характерною рисою процесу 
становлення економіки України на початковому етапі є економічне 
зростання, яке вимірюється не тільки накопиченим капіталом, але і 
збільшенням обсягу знань, використовуваних на практиці. Провідна 
роль у побудові економіки, заснованої на знаннях, приділяється 
системі професійної освіти соціального інституту, що створює 
людський капітал. 
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Соціально-професійна мобільність стає характеристикою, без 
якої неможлива повноцінна реалізація особистості в суспільстві. 
Сучасна людина, щоб відчути себе успішною, повинна бути 
професійно мобільною. Проведений теоретико-методологічний аналіз 
проблеми дозволяє стверджувати, що соціально-професійна 
мобільність передусім є предметом психологічного аналізу і 
здійснюється в рамках трьох напрямків: особистісної риси, 
характеристики процесу діяльності, динаміки процесів 
самовдосконалення фахівця. Незважаючи на те, що соціально-
професійна мобільність особистості широко і ґрунтовно 
висвітлюється в інших гуманітарних науках, соціологічний аспект 
цієї проблеми висвітлено недостатньо.  

Аналіз наукових досліджень та публікацій.. Основою 
вивчення такого феномена, як соціально-професійна мобільність 
працівників, стали роботи П. Сорокіна, Е. Дюркгейма, М. Вебера, в 
яких закладений функціональний підхід до аналізу професійної 
мобільності як соціального явища. В роботах А. Шюца, М. Шелера 
розкривається феноменологічне бачення цієї категорії. Досліджуючи 
описану проблему, зауважимо, що історію становлення та розвитку 
теорій соціальної та професійної мобільності висвітлили ряд 
науковців, зокрема Р. Бендікс, П. Блау, Д. Гласс, О. Данкен, 
М. Ліпсет, сутнісно-логічний аналіз мобільності як міжнаукового 
поняття здійснила вітчизняна дослідниця Т. Кузьменко, британський 
соціолог Дж. Уррі окреслив конкретно історичні факти із розвитку 
різних видів мобільностей [8, с. 201], С. Вовканич, М. Долішній, 
Л. Олесневич, С. Злупко займалась питанням соціальної мобільності, 
як комплексного динамічного соціального процесу, І. Удалова і 
Є. Гражданников розглядали професійну мобільність в межах 
наукового поняття соціальної мобільності. Судячи із запропонованого 
списку існуючих досліджень, зрозуміло, що питанням походження 
поняття «мобільність», а тим більше феномену «соціально-професійної 
мобільності» займалась досить невелика кількість науковців. Тому 
дане питання залишається «відкритим» і потребує досить 
фундаментальних та глибоких досліджень.  

Метою статті є висвітлення методологічних проблем вивчення 
специфіки соціально-професійної мобільності особистості в сучасному 
мінливому соціумі, визначити загальну концепцію дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі 
становлення і розвитку українського суспільства пріоритетним 
завданням освіти є модернізація процесу професійного становлення 
особистості. Ще у 1927 році П. Сорокін опублікував роботу «Social 
Mobility, its forms and fluctuation», в якій зазначив: «Соціальна 
мобільність – будь-який перехід індивіда або соціального об’єкта 
(цінності), тобто всього того, що створено або модифіковане 
людською діяльністю, з однієї соціальної позиції в іншу. Є два 
основних типів соціальної мобільності: горизонтальна і вертикальна» 
[6, с. 373]. На думку П. Сорокіна, горизонтальна соціальна мобільність 
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передбачає перехід індивіда з однієї сім’ї в іншу. Вертикальна 
соціальна мобільність – переміщення особи з одного соціального 
пласта в інший. Вчений заклав основи розуміння феномену 
соціальної, а потім і професійної мобільності. На сучасному етапі 
суспільного розвитку ряд дослідників знаходять кореляцію між 
соціальною і професійною мобільністю і розглядають професійну 
мобільність більш вузьким поняттям, порівняно з соціальною [6, 
с. 374]. Ми поділяємо точку зору Т. Заславської, в тому, що 
мобільність – це механізм, що дозволяє особистості адаптуватися в 
мінливих соціальних реаліях [10, с. 241]. Сьогодні акцентувалася 
основна суперечність системи освіти – швидкий темп приросту знань 
в соціумі і обмежені можливості їх засвоєння окремо взятим 
індивідом. Це обставина ініціює соціологічну теорію піти від 
абсолютного ідеалу (всебічний розвиток особистості) і перейти до 
нового ідеалу – всеосяжного розвитку здібностей та соціальної 
зрілості людини. Ці якості можна трактувати як провідні суб’єктивні 
передумови успішного здійснення певного виду діяльності і умови 
професійної мобільності, так як вони, хоча безпосередньо не 
зводяться до наявних у людини компетенцій, але виявляються у 
швидкості, глибині і міцності оволодіння способами і прийомами 
діяльності. 

Емпіричні дослідження, що проводилися в різних країнах у 
середині ХХ століття, показали визначальну роль професійних 
досягнень для процесу соціальної мобільності. В праці американських 
соціологів С. Ліпсета та Р. Бендікса «Соціальна мобільність в 
індустріальному суспільстві» наводиться визначення мобільності як 
переміщення з групи зайнятих переважно розумовою працею [9, 
с. 27]. Зауважимо, що завдячуючи їм професійна мобільність набула 
статусу самостійного предмета дослідження. У зв’язку із цим виникла 
потреба у визначенні поняття «професійна мобільність», яке стало 
предметом дослідження з початку 1950-х рр. Спершу його тлумачили 
як зміну різних видів занять або професій, що належать до основних 
видів праці: фізичної, нефізичної та фермерської. Стосовно 
професійної мобільності науковці вважали, що її суть може бути 
розкрита на основі таких емпіричних показників: 

− переміщення покоління «дітей» лінією «фізична праця – 
нефізична праця – фермерська праця» в порівнянні з поколінням 
«батьків»; 

− оцінка спадкування престижних і непрестижних занять 
(престижні заняття визначаються як пов’язані з нефізичною працею, 
а непрестижні – з фізичною й фермерською працею); 

− визначення інтенсивності висхідної, низхідної й загальної 
вертикальної мобільності [1, с. 124]. 

Запропонована С. Ліпсетом і Р. Бендіксом концепція була 
однією зі спроб розробки теоретичної моделі власне професійної 
мобільності, однак, на думку вчених (В. Новиков), вона мала ряд  
істотних недоліків: відсутність послідовного розмежування 
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професійної мобільності від інших видів соціальної мобільності; 
розроблена авторами методологія дослідження не визначала повною 
мірою емпіричні критерії професійної мобільності, обмежуючись 
констатацією єдиного критерію зміни праці трьох типів; у концепції 
не приділялося належної уваги аналізу професійної кар’єри усередині 
одного покоління [3, с. 16-17]. 

У 70-х роках ХХ століття професійна мобільність розглядалася з 
точки зору технічних спеціальностей і визначалася як здатність 
робітника до мобільної зміни завдань, робочих місць, вузьких 
спеціальностей в рамках освоєної професії. Надалі вчені прийшли до 
висновку про те, що необхідно диференціювати поняття «професійна 
мобільність», «виробничі знання» і «компетентності», які необхідні і для 
інших класів професій («людина-людина», «людина-суспільство» та ін). 
Таким чином, поступово дефініція «професійна мобільність» набула 
більш складну структуру [4]. 

Соціальні вимоги в Україні, виникнення нових економічних 
відносин детермінували значні зміни у свідомості, психіці та 
мотиваційній сфері особистості, особливо молоді. Без розвиненої 
професійної мобільності фахівець не зможе рости професійно. 
Професійна мобільність – це здатність і готовність особистості 
мобільно і успішно оволодіти новою технологією, придбати нові 
компетенції, які забезпечать ефективність нової професійної 
діяльності. Професійна мобільність – це внутрішня впевненість і 
свобода особистості, розвинуте креативне мислення. Ми солідарні з 
дослідниками І. Удаловою й Є. Гражданниковим, які запропонували 
розглядати професійну мобільність як вид соціальної мобільності і 
ввели в обіг категорії «соціально-професійна мобільність», під якою 
розумілася зміна професії, супроводжувана зміною соціального 
статусу, а також «міжпоколінна мобільність» як соціальні 
переміщення по вертикалі між різними поколіннями [7, с. 16]. 

Професійна мобільність є однією із складових елементів 
соціальної мобільності і становить собою важливий спосіб 
професійної реалізації випускників ВНЗ. Така важливість 
пояснюється тим, що професійна мобільність означає принципову 
готовність особи до зміни посади, професії, місця роботи, місця 
проживання і способу життя в цілому, а за відсутності такої 
готовності виникають серйозні проблеми з працевлаштуванням, 
зміною посади, кар’єрного зростання, що є досить актуальним 
питання для всіх випускників ВНЗ [2]. 

В процесі професійної діяльності людині постійно доводиться 
робити вибір на користь тієї чи іншої ситуації, розставляти 
пріоритети. При вступі на роботу людина і організація, що приймає 
її, ставлять перед собою певні цілі. Тому працівникові необхідно 
реально оцінювати свої ділові якості, співвіднести їх з вимогами, які 
пред’являє організація. Від цього залежить успіх кар’єри людини. 

Соціально-професійна мобільність являє собою процес зміни 
змісту трудової діяльності, викликаної різними причинами. Вона 
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відображає індивідуальну здатність людини змінювати посадовий і 
професійний статуси і, в кінцевому підсумку, адаптуватися до нових 
соціально-економічних умов. 

Фактори соціально-професійної мобільності. Розширення 
свободи працівників у виборі і зміні місця праці та професії 
знаходить вираз у суттєвих відхиленнях фактичних напрямків 
соціально-професійної мобільності від тих, які бажані для суспільства 
(наприклад, продовжується перерозподіл працівників між офіційною 
та неофіційною сферами зайнятості на користь останньої). У зв’язку з 
цим суттєво зростає важливість і складність управління соціально-
професійною мобільністю, оскільки у способі координації зайнятості 
на національному ринку праці переплітаються механізми ринкового, 
державного регулювання та функціонування тіньового ринку. При 
цьому питома вага ринкового регулювання, хоча і зростає, але 
залишається незначною. У підсумку дослідження процесів соціально-
професійної мобільності мають, як правило, не стільки теоретичну, 
скільки практичну спрямованість, а це робить необхідним вивчення 
наступних аспектів:  

− вивчення загальних і специфічних соціально-економічних, 
соціально-демографічних та інших факторів, що мають вплив на 
соціально-професійну мобільність;  

− ставлення різних груп населення до соціально-професійної 
мобільності, зумовлене їх потребами, інтересами, ціннісними 
орієнтаціями, рівнем потреб, життєвою, професійною стратегією 
тощо;  

− вивчення соціально-психологічних механізмів індивідуальної 
мобільної поведінки людей (різний ступінь психологічної готовності 
окремих груп працівників до ринкових відносин та різний ступінь їх 
адаптації до ринкових перетворень).  

До факторів, від яких залежить переміщення працівників між 
робочими місцями, а також між станом зайнятості та станом 
безробіття, можна віднести наступні показники: 

− заробітна плата – є ознакою висококваліфікованої праці, а 
отже, за інших рівних умов менша ймовірність вимушеного 
звільнення, тобто фірма зацікавлена в працівнику; 

− вік – чим молодший працівник, тим вища його схильність до 
добровільного звільнення (метод проб і помилок) з метою пошуку та 
підбору необхідної роботи, так як стартова зарплата у молоді низька, 
менше альтернативні витрати на пошук роботи, вища ймовірність 
отримати високооплачувану посаду; 

− стать – жінки більш схильні до добровільного звільнення, у 
них більша ймовірність бути звільненими рішенням адміністрації. Це 
пояснюється тим, що перерви в трудовій діяльності, пов’язані з 
функціями, які жінка виконує в сім’ї, роблять її працю менш 
продуктивною; 

− освіта – чим вищий рівень освіти, тим менша схильність 
працівника до добровільного звільнення. Передбачається, що більш 
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освічені працівники краще інформовані про стан ринку праці [5, 
с. 193].  

Оцінка стану та перспективи розвитку регіональної соціально-
професійної мобільності (за матеріалами соціологічних досліджень). 
Як показало опитування, яке було проведене у вересні-жовтні 2016 
року у Миколаєві, Одесі та Херсоні, у фахівців Південного регіону 
найбільше  занепокоєння спричиняють такі соціально-економічні 
фактори, як матеріальне становище сім’ї, невиплата заробітної плати. 
На ці фактори вказало більше  половини опитаних (переважна 
більшість) фахівців усіх трьох містах. Крім того, актуальною 
проблемою, що турбує фахівців, є побоювання щодо можливості 
залишитися без роботи, а отже, перейти у новий для себе статус – 
статус безробітного. 

У випадку можливого безробіття найбільш типовою стратегією 
поведінки для фахівців слід очікувати пошук будь-якої роботи, яка б  
гарантувала заробітну плату. Таку стратегію поведінки, в середньому, 
обрало 35,6 % респондентів. На другому місці, за рейтинговими 
оцінками, є поведінка, що передбачає пошуки роботи за 
спеціальністю. Особливо багато прихильників такої поведінки, 
порівняно з респондентами інших міст, виявлено серед фахівців м. 
Миколаєва (28,0 %). 0,9 % респондентів у своїй поведінці ще не  
визначилося. Серед працівників близько 10,0 % у випадку безробіття 
шукатиме  заробіток за кордоном. Як виявило опитування, досить 
низький відсоток  респондентів орієнтований на відкриття власної 
справи і залучення до  підприємництва (в середньому 2,7 % 
опитаних). Тим не менше перспектива  залишитися без роботи, згідно 
з опитуванням, не вплине дезорганізуюче на всю подальшу поведінку 
працюючих. Практично всі респонденти у такій складній ситуації 
будуть діяльними і не будуть орієнтуватися лише на допомогу з 
безробіття. 

Так уже сьогодні, щоб отримати нове місце праці, люди готові 
змінити професію (20,1 %). Чоловіки у свою чергу більш мобільні ніж 
жінки (59 % проти 41 %) 

Можливість «зробити» кар’єру в межах основного місця праці, за 
висловами респондентів, мають більше шансів керівники установ та 
підрозділів. На це вказало, зокрема, 68,3 % високостатусних 
респондентів. Окрім того, такої думки дотримується і переважна 
кількість працівників приватних фірм (62,3 %), частково фахівці в 
галузі науки, освіти, охорони здоров’я (33,4 %). Найменше перспектив 
щодо свого професійного статусу у службовців, низькостатусних 
працівників державних установ, кваліфікованих робітників і 
робітників без кваліфікації. Причому загалом  чоловіки (38,1 %) 
мають більш реальні шанси для свого професійного  зростання, ніж 
жінки (27,4 %). 22 % повідомили, що готові їхати за кордон, оскільки 
в Україні не можуть реалізувати себе як професіонали. 

Загалом, у Південному регіоні, 12 % респондентів, які пройшли 
етап соціально-професійної мобільності, з них 5 % – вниз по сходам, 
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7 % – вверх по сходам. Одночасно, у 42 % респондентів інша форма 
соціально-професійної мобільності (відмінність фахової освіти та 
професії, за якою працює).  

Висновки. У сучасному українському суспільстві відбувається 
переорієнтація масової свідомості, що веде до зміни соціально-
професійної структури. Соціально-професійна мобільність має 
переважно вимушений характер і багато в чому обумовлена змінами 
російської економіки.  

Таким чином, соціально-професійна мобільність у сучасному 
науковому дискурсі – це наукова категорія, яка сформульована у 
роботах провідних соціологів. Так, в зміст теорії соціальної 
мобільності П. Сорокіна вкладено розуміння будь-яких переміщень 
індивідів або соціальних об’єктів від однієї соціальної позиції до 
іншої. Саме його теорія стала першоосновою для подальших 
досліджень соціальної мобільності. Незважаючи на те, що теорія 
соціальної мобільності була сформульована в часи Індустріальної доби 
в Америці, Європі і в СРСР, вона не втратили своєї актуальності в 
модерний час. У той же час вона набула нового змісту. 

Аналізуючи запропоновані тлумачення, вважаємо, що ця 
термінологія є недостатньою для розуміння поняття «соціально-
професійна мобільність», тому наводимо власне тлумачення цієї 
дефініції. В межах даної статті, автор пропонує власне визначення 
соціально-професійної мобільності, як добровільне або вимушене 
професійне, кваліфікаційне, галузеве переміщення індивідів зі 
зміною соціального статусу в рамках різних рівнів соціальної ієрархії 
з подальшою адаптацією до нових соціально-економічних умов праці 
в межах певного виду професії яка приносить моральне та 
психологічне задоволення паралельно із високим матеріальним 
доходом. 

Проведене експериментальне дослідження та отримані 
результати дозволяють зробити висновок щодо мети дослідження. 
Разом з тим дослідження не вирішує проблему в повному обсязі. 
Предметом подальших наукових пошуків може бути розробка та 
реалізація моделі розвитку соціально-професійної мобільності 
майбутніх випускників ВНЗ з використанням всіх можливостей 
навчально-виховного процесу ВНЗ, розвиток соціально-професійної 
мобільності студентів у процесі практики або вироблення нових 
підходів до її організації, вивчення взаємозв’язку соціально-
професійної мобільності з іншими професійно-особистісними 
якостями сучасного фахівця.  

Зауважимо, що проблему соціальної й професійної мобільності 
вивчало багато науковців, проте питання, як сформувати соціально-
професійну мобільність як особливий, новий та неодмінний сьогодні 
вид мобільності, досі відкрите. 
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МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОШУКУ РОБОТИ МОЛОДИМИ 
ІНЖЕНЕРАМИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ ЗА СВОЄЮ 

ПРОФЕСІЄЮ 
 

Садовська Альона Олегівна 
аспірант кафедри соціології та політології, 

Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний інституту» 

 
Авторське резюме 

У статті побудовано модель пошуку роботи молодими інженерами на 
ринку праці, яка складатиметься з етапів пошуку роботи, професійної та 
соціальної адаптації, а також факторів, що впливають на 
працевлаштування. Автором окреслено етапи пошуку роботи для молодих 
інженерів, а також описано традиційні та інноваційні технології пошуку 
роботи. Встановлено, що процес пошуку роботи молодими інженерами 
передбачає побудову стратегії пошуку. Автором запропоновано 
застосування п’яти типів пошуку роботи, а саме: неформальні соціальні 
мережі; неформальний індивідуальний пошук; формальні посередники; 
неформальний пошук 2-х типів; «комплексні» стратегії, а також описано 
елементи соціальної адаптації та чинники, що впливають на 
працевлаштування молодих інженерів. 
Ключові слова: інженерія, молоді інженери, ринок праці, технології 

пошуку роботи.  
 

МЕХАНИЗМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОИСКА РАБОТЫ 
МОЛОДЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ НА РЫНКЕ ТРУДА ПО СВОЕЙ 

ПРОФЕССИИ 
 

Садовская Алена Олеговна 
 

Авторское резюме 
В статье построена модель поиска работы молодыми инженерами на 

рынке труда, состоящая из этапов поиска работы, профессиональной и 
социальной адаптации, а также факторов, влияющих на трудоустройство. 
Автором обозначены этапы поиска работы для молодых инженеров, а 
также описано традиционные и инновационные технологии поиска 
работы. Установлено, что процесс поиска работы молодыми инженерами 
предусматривает построение стратегии поиска. Автором предложено 
применение пяти типов поиска работы, а именно: неформальные 
социальные сети; неформальный индивидуальный поиск; формальные 
посредники; неформальный поиск 2-х типов; «комплексные» стратегии, а 
также описаны элементы социальной адаптации и факторы, влияющие на 
трудоустройство молодых инженеров. 
Ключевые слова: инженерия, молодые инженеры, рынок труда, 

технологии поиска работы. 
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MECHANISM TO IMPROVE JOB SEARCH OF YOUNG ENGINEERS IN 
THE LABOUR MARKET IN THEIR PROFESSION 

 
Alona Sadovska  

 
Abstract 

In the article, you can observe the model, built up in order to reveal, 
which way young engineers in the labor market look for jobs. This model 
consists of the stages of the job search, professional and social adaptation, as 
well as factors affecting employment. The author has concluded that young 
people have a very special position in the labor market. Their placement can be 
assessed as controversial, unbalanced as it is defined by quite widely operating 
trends. Among them there should be noted the consequences of miliary crisis 
caused by the Russian Federation aggression to Ukraine, the annexation of the 
Crimean peninsula, the rapid decline of the national currency, resulting in the 
fact that a significant percentage of small and middle businesses were on the 
verge of closure, increase in poverty and others. The author outlines the stages 
of finding work for young engineers and describes traditional and innovative 
techniques of job searching. Traditional job searching techniques by young 
engineers include: searching through acquaintances, friends, and relatives; job 
searching through job advertisements in newspapers; posting your own mini-
summary in the newspaper; direct appeal of initiation to a potential employer; 
searching through public employment centers and job fairs; attending of 
different open days. Innovative job searching techniques by young engineers 
include: searching through student employment center «Impulse»; searching 
via the Internet; searching through employment agencies. When looking for a 
job, young engineers should also remember about setting goals. After that, they 
should gather information about all possible working places. Afterward, they 
are due to prepare appropriate information about themselves. The next stage in 
the process of job searching is the interview itself, its successful passing and 
actual employment. The author has stated that success of job searching 
depends on how effective young engineers will pass all these stages of the job 
searching. It should be noted that among the most effective methods of job 
searching there are searching via the Internet and searching through the 
announcements in the media. It has been found out that the process of job 
searching by young engineers involves the construction of search strategies. 
The usage of innovative approaches and methods of job searching by young 
engineers in the labor market greatly reduces the stress on it, satisfying fast 
changing needs of both employers and employees. The author has shown that 
the main subject in the labor market of young people of Ukraine should be the 
State Employment Service, which will provide state protection and social 
guarantees to young engineers. The State Employment Service, as one of the 
advanced social services in Ukraine, is constantly increasing requirements for 
data quality, data processing speed and innovation in decision making. The 
author suggested the use of five types of job searching, namely informal social 
networks; informal individual search; formal intermediaries; an informal 
search of two types; «comprehensive» strategy. This paper also describes the 
elements of social adaptation and factors affecting the employment of young 
engineers. 
Key words: engineering, young engineers, labor market, techniques of job 

search. 
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Постановка проблеми. Останній випуск Світової доповіді з 
питань молоді вивчає період переходу молодих людей від освіти і 
тренінгів до процесу працевлаштування, тобто критичну фазу 
життєвого циклу. Сучасна ситуація з трудовою зайнятістю молоді, що 
погіршилася в результаті глобальної економічної кризи, стає 
терміновим викликом з довгостроковими наслідками як для молодих 
людей, так і для суспільства в цілому. Сама по собі молодь є однією із 
найбільш зацікавлених сторін у пошуку гідної і продуктивної роботи. 
Однак, занадто часто їхній голос залишається непочутим, їх 
позитивний або негативний досвід і погляди нерозподіленими, 
особливо з тими особами, які приймають рішення. Тому Світова 
доповідь з питань молоді в першу чергу має на меті вивчити 
проблеми зайнятості серед молоді в основному через коментарі самих 
молодих людей у всьому світі. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій.. Теоретичним та 
практичним аспектам дослідження ринку праці присвячувал свої 
праці такі науковці, як Біліченко О. С. [2], Бірюкова Н. Ю. [3], 
Болотіна Н. Б. [4], Галух Б. І. [5], Гриджук І. [6], Ковальська Н. М. [14] 
та інші, проте бракує конкретизації модель пошуку роботи молодими 
інженерами на ринку праці, що і стало предметом нашого наукового 
дослідження. 

Метою статті є побудова моделі пошуку роботи молодими 
інженерами на ринку праці. 

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що основною 
характеристикою інноваційної моделі взаємодії агентів на ринку 
праці є поєднання набутого досвіду у цій галузі і інноваційних 
підходів, які існують у світовій практиці. Саме інновації у цій 
взаємодії відіграють визначальну роль, оскільки повинні включати 
новітні методи пошуку роботи, особливо для молодих людей, які 
зазвичай крокують в ногу з нововведеннями. Також важливу роль в 
такій взаємодії відіграють соціальні технології, які необхідно 
поєднувати з інноваціями. 

Пробуємо побудувати модель пошуку роботи молодими 
інженерами на ринку праці України, яка складатиметься з етапів 
пошуку роботи, професійної та соціальної адаптації, а також 
факторів, що впливають на працевлаштування (див рис 1). 

Отже, до етапів пошуку роботи ми відносимо постановку мети, 
збір інформації про варіанти працевлаштування, підготовку 
інформації про себе, проходження співбесіди та працевлаштування. 
Від правильності проходження цих етапів залежить успішність 
пошуку роботи молодим інженером.  

Не менш важливим чинником є професійна і соціальна 
адаптація, до якої входять наступні елементи: профорієнтація, 
професійне навчання, вибір місця роботи, працевлаштування, 
відповідність обраній професії, професійне становлення особистості 
інженера, задоволеність мотивацією, зайняття авторитетного 
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становища в організації, стимулювання хорошої праці та 
використання корисного досвіду. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Модель пошуку роботи молодими інженерами на ринку 

праці України (власна розробка автора) 
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заробітної плати, професійний склад колективу, корпоративна 
соціальна відповідальність та норми взаємин в колективі. 

У сучасних умовах працевлаштування є довготривалим і 
складним процесом, до якого людина часто докладає значну кількість 
уваги за зусиль. Висока конкуренція, нестабільність робочих місць, 
важкі умови праці та низькі зарплати створюють багато перепон на 
шляху до успішного пошуку роботи. Багатоаспектний характер 
пошуку роботи зумовлює актуальність дослідження цього процесу, а 
отже, передбачає аналіз взаємодії комплексу чинників, що 
визначають поведінку особи під час пошуку місця праці та 
детермінують вибір методів цього пошуку. 

Процес пошуку роботи молодими інженерами передбачає 
побудову (вибір) стратегії пошуку – стійкого раціонального способу 
дій для досягнення мети. Стратегія пошуку може бути чистою, коли 
використовується тільки один канал пошуку, або змішаною, коли 
використовується кілька каналів пошуку, або навіть всі можливі 
канали. Стратегія пошуку – це не тільки вибір певного каналу пошуку 
роботи. Побудова стратегії пошуку включає в себе визначення 
багатьох параметрів процесу пошуку. До таких параметрів можна 
віднести наступні: вибір виду стратегії – чиста і змішана; вибір 
кількості використовуваних каналів; вибір типу каналу / каналів – 
формальні і / або неформальні канали пошуку; вибір конкретних 
каналів пошуку роботи; визначення частоти звернення до вибраних 
каналів пошуку; визначення тривалості процесу пошуку в цілому і в 
рамках обраної стратегії (тобто зміна набору використовуваних 
каналів пошуку через певні періоди пошуку). 

При наявності шести каналів пошуку загальна кількість всіх 
теоретично можливих стратегій (комбінацій способів) пошуку, – як 
чистих, так і змішаних, – становитиме (див. формулу 1): 
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�
+ ���

�
+ ���

�
+ ���

�
+ ���

	
+ ���

�
= 63,    (1) 

Зауважимо, що на відміну від каналів, що не є абсолютно 
альтернативами, а отже, їх вибір не є взаємно незалежним, стратегії 
пошуку роботи є незалежні альтернативи пошуку роботи (в один 
момент часу може використовуватися тільки одна стратегія пошуку 
роботи). 

Пропонуємо молодим інженерам застосовувати найбільш 
поширені три чисті стратегії:  

1) звернення до державної служби зайнятості;  
2) звернення до друзів;  
3) звернення безпосередньо на підприємство.  
Вони складають майже 30% від усіх застосовуваних стратегій. 

Це свідчить про те, що: по-перше, ці три канали пошуку роботи 
можуть бути ефективними для пошуку роботи навіть без звернення 
до інших каналів пошуку, вони практично рівнозначні за 
масштабами поширення, і виступають інституційними 
альтернативами пошуку; по-друге, в цілому домінують (66 %) змішані 
стратегії пошуку, що пояснюється прагненням людей 
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диверсифікувати способи пошуку для підвищення ймовірності 
знайти роботу. Найбільш популярні змішані стратегії пов’язані або з 
максимальним використанням усіх каналів, або з різними 
комбінаціями каналів, в основі яких лежить поєднання 
неформальних мереж (друзів) і звернень на підприємства. 
Динамічний аналіз показує, що динаміка стратегій «звернення до 
друзів» і «звернення в ДСЗ» була близькою до зворотного, що дозволяє 
припустити, що ці дві стратегії виступають як взаємозаміщуючі. За 
останні роки відбувалося збільшення частки змішаних стратегій, які 
використовують максимальну кількість каналів пошуку. Це дозволяє 
висунути гіпотезу про поширення ефекту «навчання» (ефекту 
адаптації) – у міру розвитку системи інститутів вітчизняного ринку 
праці відбувається перехід до диверсифікованих стратегій пошуку 
роботи. Ті, хто шукає роботу, за допомогою різних соціальних 
контактів, набирають досвід і використовують більшу кількість 
можливостей для пошуку. 

За випускниками технічних спеціальностей, які шукають 
роботу, загальна картина різноманітності стратегій пошуку схожа, 
але є і відмінності. За останні роки в Україні молодь застосовувала 54 
стратегії з 63 потенційно можливих. Найбільш поширені серед них – 
звернення до друзів, звернення на підприємство, звернення до друзів 
і родичів. Разом вони складають 37 % від всіх стратегій. Причому 
абсолютним лідером є звернення до друзів (21 %). Це не тільки 
домінуючий канал пошуку, а й домінуюча стратегія пошуку, 
наступну за поширеністю стратегію «звернення на підприємство» 
вона перевищує за масштабами використання майже в три рази. Для 
працюючих на відміну від безробітних менш привабливими є 
формальні канали пошуку – ДСЗ, недержавні агентства. Якщо для 
безробітних чиста стратегія «державна служба зайнятості» була на 
третьому місці за поширеністю, то для працюючих вона тільки на 
десятому, і частка її невелика (3 %). 

Можна запропонувати кілька пояснень, чому молоді інженери 
менше віддають перевагу формальним каналам пошуку і більше 
звертаються до друзів і знайомих. По-перше, можна зробити 
висновок, що, так як випускники технічних спеціальностей менше 
використовують формальні канали, то вони для них і менш 
ефективні, або, точніше, формальні канали пропонують 
працевлаштування на такі робочі місця, в яких люди вже працюють 
та зацікавлені менше. В першу чергу це відноситься до ДСЗ. Для 
вакансій, які підприємства заявляють в державну службу зайнятості, 
існує проблема несприятливого відбору, і, при інших рівних, ці 
вакансії пропонують відносно меншу заробітну плату. У молодих 
інженерів вище вимоги до очікуваної заробітної плати (We) при 
пошуку роботи, так як вона повинна не тільки відповідати резервній 
заробітній платі (Wr), але і при інших рівних, перевищувати заробітну 
плату на нинішньому місці роботи (W*): We> W*≥ Wr. Або іншими 
словами, згідно теоретичної моделі пошуку резервна заробітна плата 
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при пошуку роботи у вже працюючих вище, ніж у безробітних 
молодих інженерів. 

По-друге, зміщеність переваг у молодих інженерів на користь 
друзів, можливо, пов’язана з тим, що цей спосіб пошуку роботи надає 
додаткову протекцію для заняття робочого місця. Немає сенсу йти на 
роботу при високому ризику її втратити. 

По-третє, для працюючих пошук нового місця роботи приносить 
відносно менші вигоди, ніж для безробітних, так як вони вже 
працюють і отримують заробітну плату. Тому для працюючих немає 
сенсу вдаватися до способів пошуку з відносно високими витратами 
(часу або грошей), до яких відносяться формальні канали пошуку. 

По-четверте, для молодих інженерів в цілому характерна 
сильніша включеність в соціальні мережі і зв’язку в порівнянні з 
іншими безробітними, і, таким чином, для них не тільки вище 
очікувана віддача (вигода) від використання цього каналу, але і 
більше самих можливостей використання допомоги друзів і знайомих 
при пошуку роботи. 

Молодим інженерам слід звернути увагу на запропоновану 
Гринджук І. етапізацію пошуку роботи: 

1. Оцінка себе як професіонала. Старт професійної кар’єри 
починається з того моменту, коли особа визначається з тим, ким вона 
хоче бути і чого хоче досягти. Усвідомлення власних можливостей (чи 
володіє особа тими якостями, які необхідні в обраній сфері 
діяльності), адекватна оцінка самого себе стають визначальними 
ознаками успішності цього процесу загалом. Поставлена мета у 
пошуку місця праці має відповідати реальним можливостям 
пошукача. Визначення рівня власних можливостей залежить від 
рівня самооцінки особи, оскільки низький рівень самооцінки 
негативно впливає на процес пошуку, звужуючи його, оскільки особа 
шукає менш престижну, мало оплачувану посаду. 

2. Вивчення своєї мотивації. Важливо розуміти, які фактори є 
важливими для індивіда при працевлаштуванні. Звісно, для більшості 
значущими є грошові мотиви, проте, окрім цього, важливою може 
бути атмосфера в колективі, комунікація з колегами чи навіть 
тривалість поїздки до місця праці. Якщо ці аспекти не враховані, то 
існує ймовірність, що через деякий час людина почне втрачати 
цікавість до роботи. 

3. Формулювання цілі. Чим точнішим є сформульована мета 
пошуку та її критерії, тим швидше та ефективніше можна її 
досягнути. «Яка-небудь робота» не є точним визначенням, оскільки 
сюди, наприклад, можна віднести і вакансію охоронця, і пропозицію 
налаштування систем відео нагляду, проте вони навряд чи підійдуть 
одній і тій же людині. 

4. Кар’єрні сценарії. Сюди входить розуміння бажаних 
майбутніх досягнень і бачення свого розвитку, а також аналіз 
кар’єрних сценаріїв, що допоможе ще чіткіше визначити мету 
пошуку роботи. 
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5. Складання резюме. Резюме має підкреслювати переваги та 
створювати позитивну презентацію для працедавця. Завданням 
резюме є «відправити» людину на співбесіду. 

6. Джерела пошуку вакансій. Слід враховувати, що не всі 
методи пошуку роботи будуть ефективними у всіх ситуаціях. Окрім 
стратегій поведінки особи на ринку праці, існують ще різні стратегії 
пошуку роботи. Їхнє активне дослідження розпочалося у 70 рр. ХХ ст. 
З цього часу значна кількість дослідників (Г. Хользер, Д. Мауро та ін.) 
розглядали дане поняття крізь призму психології, соціології, 
економіки, менеджменту. Можна виділити такі основні стратегії 
пошуку роботи:  

1) друзі та родичі (неформальні мережі);  
2) колеги по роботі, спеціальності (формальні мережі);  
3) прямі звернення до роботодавців;  
4) оголошення в газетах;  
5) державна служба зайнятості;  
6) приватне агентство;  
7) власний бізнес;  
8) мережа Інтернет;  
9) ярмарки вакансій. 
7. Співбесіда. Кожний працедавець, який займається відбором 

кадрів, на день може проводити 8-10 співбесід, тому важливо 
позитивно запам’ятатися та створити хороше враження. Тут 
важливими аспектами є відповідність формальним вимогам, ключові 
компетенції та правдивість поданої інформації. 

8. Прийняття рішення. Оцінка кожної пропозиції роботи згідно 
цілей та мотивів, визначених на перших етапах пошуку роботи. 

Запропонуємо типологію пошуку роботи молодими інженерами і 
зобразимо її на рис.2. 

Отже, для молодих інженерів пропонуємо застосовувати п’ять 
типів пошуку роботи, а саме: 

− неформальні соціальні мережі; 
− неформальний індивідуальний пошук; 
− формальні посередники; 
− неформальний пошук 2-х типів; 
− «комплексні» стратегії. 
Підходящою для молодого інженера не може вважатися робота, 

якщо:  
− місце роботи розташовано за межами доступності 

транспортного обслуговування, встановленої рішенням місцевої 
державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради;  

− умови праці не відповідають правилам і нормам, 
встановленим законодавством про працю та охорону праці (в тому 
числі якщо на запропонованому місці роботи порушуються 
встановлені законом строки виплати заробітної плати);  
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− умови праці на запропонованому місці роботи не 
відповідають стану здоров’я громадянина, підтвердженому медичною 
довідкою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Альтернативні типи стратегій пошуку роботи молодими 

інженерами (власна розробка автора). 
 
В жорстоких умовах сьогодення людині важко знайти роботу 

яка б повністю її влаштовувала. А молодому спеціалісту без досвіду 
роботи після закінчення навчання взагалі важко витримати 
конкуренцію в успішному працевлаштуванні. 

Ні для кого не секрет, що багато керівників прагнуть отримати 
вже сформовані кадри, тобто професіоналів, які мають значний 
досвід роботи, і можуть швидко «влитися» в будь-який колектив. 
Молодим фахівцям знайти роботу дійсно непросто. Однак попри це 
деякі з працедавців зацікавлені й у тих працівниках, які щойно 
розпочинають трудову біографію, адже такі спеціалісти вносять у 
колективи нові думки, бачення. Вони гнучкіші, швидше навчаються 
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та сприймають нові тенденції. Освіта має дуже важливе значення. 
Молоді фахівці можуть обійняти не лише посаду за своєю 
спеціальністю, але також і посади близькі до здобутої освіти. 
Найголовніше те, що, як правило, молоді фахівці мобільні, 
ініціативні. Саме з цієї причини дуже багато великих компаній 
неодмінно звернуть свою увагу на молодого і амбітного фахівця, який 
прагне отримати роботу і подальший кар’єрний ріст. Звичайно, при 
пошуку роботи дуже важливо мати якісно складене резюме. Резюме – 
документ, від якого залежить, чи запросять вас на співбесіду. Тому 
слід приділити йому максимум уваги, адже дрібна неточність в ньому 
може коштувати вам гарної роботи. 

Висновки. Провівши дане дослідження ми дійшли висновку 
про те, що на ринку праці положення молоді можна оцінити, як 
неоднозначне, незбалансоване, оскільки воно визначається досить 
різноспрямованими тенденціями. У їх числі слід зазначити наслідки 
міліарної кризи, викликаної агресією до України з боку Російської 
Федерації, анексії Кримського півострову, стрімкого падіння 
національної валюти, в результаті чого значна частка малого та 
середнього бізнесу опинилася на межі закриття, зростання рівня 
бідності населення та ін. 

Маючи менше досвіду і менше навичок, ніж багато дорослих 
людей, молодь часто зіштовхується із особливими труднощами при 
пошуку роботи. Щодо інженерії, то станом на сьогодні вона є однією 
з найбільш популярних галузей на ринку освіти та перспективною 
для розвитку в майбутньому. Найбільший рівень безробіття припадає 
на осіб 15-24 років, що свідчить про те, що випускники ВНЗ якраз 
піддаються найбільшій загрозі стати безробітним. 

Технології пошуку роботи молодими інженерами на ринку праці 
бувають традиційні і інноваційні. До традиційних технологій пошуку 
роботи молодими інженерами відносяться: пошук через знайомих, 
друзів та родичів; пошук роботи через оголошення про вакансії в 
газетах; публікація свого міні-резюме в газеті; пряме ініціативне 
звернення до потенційного працедавця; пошук через державні 
центри зайнятості і ярмарки вакансій; відвідини днів відкритих 
дверей. До інноваційних технологій пошуку роботи молодими 
інженерами відносяться: пошук через Центр працевлаштування 
студентів «Імпульс»; пошук через мережу Internet; пошук через 
агентства по працевлаштуванню. Варто зазначити, що найбільшу 
ефективність серед методів ошуку роботи має пошук через Інтернет 
та пошук за оголошенням в ЗМІ. 

До етапів пошуку роботи для молодих інженерів належать: 
постановка мети. Слід зазначити, що правильна постановка мети – 
це частина успіху. Молодому інженеру необхідно чітко уявляти, яку 
роботу, і на яких умовах йому слід шукати; збір інформації про 
варіанти працевлаштування. Молодому інженеру слід 
використовувати всі можливі джерела про вакансії; підготовка 
інформації про себе. Молодому інженеру слід не тільки підготувати 
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інформацію про себе, а й довести її до потенційних роботодавців. 
Результатом цих етапів є отримання запрошення на співбесіду; 
проходження співбесіди. Співбесіда може супроводжуватися 
випробуваннями. Результатом цього етапу має стати набуття 
запрошення на роботу; працевлаштування, що включає обговорення 
та укладання трудового договору, проходження, при необхідності, 
випробувального терміну і зарахування в штат організації. 

Використання інноваційних підходів та методів пошуку роботи 
молодих інженерів на ринку праці значною мірою зменшує напругу 
на ньому, задовольняючи швидкозмінні потреби як роботодавців так 
і працівників. Головним суб’єктом на ринку праці молоді України має 
бути Державна служба зайнятості, яка буде надавати молодим 
інженерам державний захист і соціальні гарантії. У державної служби 
зайнятості, як у однієї з прогресивних соціальних служб в Україні, 
постійно зростають вимоги до якості даних, швидкості обробки 
інформації та інноваційності у прийнятті рішень. Тому й надалі за 
рахунок інновацій слід сприяти підвищенню оперативності та якості 
обслуговування клієнтів, зокрема молоді адже суспільство і 
громадськість вимагає оперативних, актуальних і достовірних даних. 

Процес пошуку роботи молодими інженерами передбачає 
побудову (вибір) стратегії пошуку – стійкого раціонального способу 
дій для досягнення мети. Стратегія пошуку може бути чистою, коли 
використовується тільки один канал пошуку, або змішаною, коли 
використовується кілька каналів пошуку, або навіть всі можливі 
канали. Стратегія пошуку – це не тільки вибір певного каналу пошуку 
роботи. Побудова стратегії пошуку включає в себе визначення 
багатьох параметрів процесу пошуку. До таких параметрів можна 
віднести наступні: вибір виду стратегії – чиста і змішана; вибір 
кількості використовуваних каналів; вибір типу каналу / каналів – 
формальні і / або неформальні канали пошуку; вибір конкретних 
каналів пошуку роботи; визначення частоти звернення до вибраних 
каналів пошуку; визначення тривалості процесу пошуку в цілому і в 
рамках обраної стратегії (тобто зміна набору використовуваних 
каналів пошуку через певні періоди пошуку). 

Запропоновано застосування п’яти типів пошуку роботи, а саме: 
неформальні соціальні мережі; неформальний індивідуальний пошук; 
формальні посередники; неформальний пошук 2-х типів; 
«комплексні» стратегії. 

Дослідивши основні напрями пошуку роботи молодих інженерів 
на ринку праці України нами запропонована модель пошуку роботи 
молодих інженерів на ринку праці України, яка складатиметься з 
етапів пошуку роботи, професійної та соціальної адаптації, а також 
факторів, що впливають на працевлаштування. 

До етапів пошуку роботи молодими інженерами ми відносимо 
постановку мети, збір інформації про варіанти працевлаштування, 
підготовку інформації про себе, проходження співбесіди та 
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працевлаштування. Від правильності проходження цих етапів 
залежить успішність пошуку роботи молодого інженера. 

До соціальної адаптації входять наступні елементи: 
профорієнтація, професійне навчання, вибір місця роботи, 
працевлаштування, відповідність обраній професії, професійне 
становлення особистості інженера, задоволеність мотивацією, 
зайняття авторитетного становища в організації, стимулювання 
хорошої праці та використання корисного досвіду. 

До чинників, що впливають на працевлаштування молодих 
інженерів відносяться: вільний доступ до інформації про вільні 
посади, якість отриманої кваліфікації, попит та пропозиція на ринку 
праці, характер і вміст праці, рівень організації умов праці, розмір 
заробітної плати, професійний склад колективу, корпоративна 
соціальна відповідальність та норми взаємин в колективі. 
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Розділ 2 
СУСПІЛЬСТВО І ПОЛІТИКА : СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
 
УДК: 327.5 

 
ЗАГАЛЬНІ ТРЕНДИ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ В ГЛОБАЛЬНОМУ 

ВИМІРІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
 

Агарков Олег Анатолійович 
професор, завідувач кафедри соціальної роботи,  
Запорізький національний технічний університет 

 
Авторське резюме 

У статті досліджуються основні тренди і пріоритети розвитку світової 
політики в глобальному вимірі через виділення чинників формування нової 
моделі політичного світоустрою. Автором визначено наступні потенційні 
тренди світової політики в найближчі роки: посилення популістських 
тенденцій в політиці; ізоляціоністська парадигма в зовнішньополітичному 
векторі; регіоналізація як відповідь на глобалізацію; неефективність системи 
колективної безпеки; нова технологічна хвиля в цивілізаційному розвитку – 
інформаційно-комунікаційна революція; радикалізація політичних ідеологій; 
прагматизм в політичному процесі; посилення емоційно-психологічних і 
архетипічних чинників в політиці; фрагментарність політичної свідомості 
суб’єктів політичного процесу; утвердження «маніпулятивної» демократії в 
політиці; дисфункціональність і латентність держави як соціального 
інституту; зростання практики політичного відчуження. Таким чином, автор 
приходе до висновку, що тренди і напрямки розвитку світової політики в 
значній мірі стануть перевіркою здібностей України як суверенної держави 
відповідати на глобалізаційні та геополітичні зміни. 
Ключові слова: тренд, світова політика, глобалізація, політична ідеологія, 

постмодернізм, політична влада, політичне відчуження.  
 

ОБЩИЕ ТРЕНДЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ГЛОБАЛЬНОМ 
ИЗМЕРЕНИИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Агарков Олег Анатольевич 

 
Авторское резюме 

В статье исследуются основные тренды и приоритеты развития 
мировой политики в глобальном измерении через выделение факторов 
формирования новой модели политического мироустройства. Автором 
выделено следующие потенциальные тренды мировой политики в 
ближайшие годы: усиление популистских тенденцій в политике; 
изоляционистская парадигма в внешнеполитическом векторе; 
регионализация как ответ на глобализацию; неэффективность системы 
коллективной безопасности; новая технологическая волна в 
цивилизационном развитии – информационно-коммуникационная 
революция; радикализация политических идеологий; прагматизм в 
политическом процессе; усиление эмоционально-психологических и 
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архетипических факторов в политике; фрагментарность политического 
сознания субъектов политического процесса; утверждение 
«манипулятивной» демократии в политике; дисфункциональность и 
латентность государства как социального института; увеличение практики 
политического отчуждения. Таким образом, автор приходит к выводу, что 
тренды и направления развития мировой политики в значительной 
степени станут проверкой способностей Украины как суверенного 
государства отвечать на глобализационные и геополитические изменения. 
Ключевые слова: тренд, мировая политика, глобализация, политическая 

идеология, постмодернизм, политическая власть, политическое 
отчуждение. 

 
GENERAL TRENDS WORLD POLITICS IN THE GLOBAL DIMENSION: 

THE PROBLEM 
 

Oleg Agarkov  
 

Abstract 
The determinatives of worldwide policy are distinguished in the article. At 

first, strengthening of influence of market, becoming of informative civilization or 
society of knowledge assist transformation of the world socio-economic system, 
geopolitical changes, acquiring other political-ideological maintenance. Today 
most countries run into the row of limitations of globalization, which influence 
on the change of level of state activity, defense of national interests, delegation of 
plenary powers, complication of state control, decline of role of the state in a 
management a socio-political sphere. Secondly, in political discourse influence 
of ideological imperative of post-modernism which provides for increases: a 
1) radical pluralism in the origin of numerous political ideologies; 
2) fragmentariness of political consciousness of subjects of political process 
which appears in strengthening of situation of futurology vagueness of model of 
the political universe; 3) epistemological uncertainty and political estrangement 
of subjects of policy as a result of claim of «manipulative» democracy in political 
life of western and orthodox civilization. Third, strengthening of world 
geopolitical crisis through civilization collisions, forming of the new multiarctic 
universe, easing of role of the formed global political projects and strengthening 
of isolationism paradigm in the foreign-policy vector of the leading democratic 
states. These processes unavoidable affect functioning and development of the 
modern states, forcing them to change the priorities in a worldwide policy which 
affects development of Ukraine in the conditions of global geopolitical changes  

The next potential trends of worldwide policy are certain an author in the 
nearest years: strengthening of populist tendencies in a policy; an isolationism 
paradigm is in a foreign-policy vector; revivifying as answer is for globalization; 
inefficiency of the system of collective security; a new technological wave in 
civilization development is of informatively-communication revolution; 
radicalization of political ideologies; pragmatism is in a political process; 
strengthening of emotionally-psychological and archaic factors is in a policy; 
fragmentaryness of political consciousness of subjects of political process; claim 
of «manipulative» democracy is in a policy; dysfunctionaless and latentness of 
the state as a social institute; increase of practice of political alienation. Trends 
and directions of development of world politics to a large extent will test the 
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ability of Ukraine as a sovereign state to respond to globalization and geopolitical 
changes. 
Key words: trend, worldwide policy, globalization, political ideology, post-

modernism, political power, political alienation.  
 

Постановка проблеми. Сучасний світ вступає в епоху 
глобалізаційних і ментальних процесів, які позначаються на існуванні 
й життєдіяльності не лише окремих сфер суспільства, але й на 
визначальних політичних принципах і доктринах сучасних 
демократичних держав. Цьому сприяють низка визначальних 
чинників. По-перше, посилення впливу ринку, становлення 
інформаційної цивілізації або суспільства знань сприяють 
трансформації світової соціально-економічної системи, геополітичним 
змінам, набуваючи іншого політико-ідеологічного та соціокультурного 
змісту. Сьогодні більшість країн зіштовхується з низкою обмежень 
глобалізації, які впливають на зміну рівня державної активності: 
захист національних інтересів, делегування повноважень, 
ускладнення державного контролю, зниження ролі держави в 
управлінні соціально-політичною сферою. По-друге, в політичному 
дискурсі посилюється вплив ідеологічного імперативу 
постмодернізму, що передбачає: 1) радикальний плюралізм у 
виникненні численних політичних ідеологій; 2) фрагментарність 
політичної свідомості суб’єктів політичного процесу, що виявляється у 
посиленні ситуації футурологічної невизначеності моделі політичного 
світоустрою; 3) епістеміологічу невпевненість і політичну 
відчуженість суб’єктів політики як наслідок утвердження 
«маніпулятивної» демократії в політичному житті західної і 
православної цивілізації.  

Третє, посилення світової геополітичної кризи через 
цивілізаційні зіткнення, формування нового багатополярного 
світоустрою, послаблення ролі сформованих глобальних політичних 
проектів та укріплення ізоляціоністської парадигми в 
зовнішньополітичному векторі провідних демократичних держав. Ці 
процеси неминуче відбиваються на функціонуванні й розвитку 
сучасних держав, змушуючи їх змінювати свої пріоритети в світовій 
політиці, що позначається і на розвитку України в умовах глобальних 
геополітичних змін Тому актуальною науковою проблемою в 
політологічному дискурсі є визначення основних трендів світової 
політики XXI століття, принаймні в наступному його десятиріччі. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Ступінь наукової 
розробленості проблеми досить значний, на рівні доктрини він 
дозволяє не тільки визначити предмет політології міжнародних 
відносин як сутність політичних відносин у світі, специфіку їх 
природи, тенденції та закономірності розвитку. Ключовою їх 
особливістю науковці вважають відсутність у світовій спільноті 
єдиного центру влади та управління, що зайвий раз підкреслює 
«нередуковану» специфіку і надзвичайну складність міжнародної 
політики та посилення ролі міжнародних урядових і недержавних 
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організацій у прагненні не тільки регулювати об’єктивний процес 
взаємодії держав, а й забезпечувати загальну потребу людства в 
безпеці та виживанні. 

Сучасним проблемам світової політики і геополітичним змінам 
присвячено багато наукових досліджень і праць, в яких розглянуто 
прогностичні тренди розвитку міжнародних відносин в ХХІ столітті. 
Серед авторів можна виділити таких відомих науковців і політиків як 
З. Бжезинський, Г. Кіссинджер, С. Гантінгтон, Д. Трамп та інші. 
Проблему досліджували українські вчені О. Волинець, І. Коваль, 
М. Мальський, М. Мацях, Ю. Тишкун, В. Холод, В. Цимбалістий. Її 
торкалися іноземні дослідники Дж. Бейліз, А. Богатуров, В. Данкан, 
Б. Джанкар-Вебстер, Ч. Кеглі, М. Лебедєва, А. Мелвіль, Ю. Нікітіна, 
П. Овенс, С. Прозоров, Б. Світкі, С. Сміт, П. Циганков та ін. 

Проблеми глобалізації, її вплив на європейську та світову 
політику і управління соціально-політичними процесами розглядали 
вчені різних наукових напрямів і сфер – філософії, соціології, 
економіки, політичних наук. Серед них можна відзначити 
З. Баумана, У. Бека, Л. Вайс, Д. Гелда, Е. Гіденса, Д. Ґолдблата, 
М. Кастелса, М. Квієка, С. Креснера, Е. Мак-Ґрю, Р. Мішру, С. Сесен, 
Дж. Розенау та багато інших.  

Метою статті є визначення основних трендів і пріоритетів 
розвитку світової політики в глобальному вимірі через виділення 
чинників формування нової моделі політичного світоустрою. 

Виклад основного матеріалу. На основі політологічного аналізу 
і досліджень сучасних світових політичних процесів, накопиченого 
фактологічного матеріалу і політичних подій, що відбуваються в 
сьогоднішніх реаліях, нами було визначено декілька загальних, 
потенційних трендів світової політики, які будуть впливати на 
формування моделі глобального політичного світоустрою: посилення 
популістських тенденцій в політиці; ізоляціоністська парадигма в 
зовнішньополітичному векторі; регіоналізація як відповідь на 
глобалізацію; неефективність системи колективної безпеки; нова 
технологічна хвиля в цивілізаційному розвитку – інформаційно-
комунікаційна революція; радикалізація політичних ідеологій; 
прагматизм в політичному процесі; посилення емоційно-психологічних 
і архетипічних чинників в політиці; фрагментарність політичної 
свідомості суб’єктів політичного процесу; утвердження 
«маніпулятивної» демократії в політиці; зростання практики 
політичного відчуження; дисфункціональність і латентність держави 
як соціального інституту. Розглянемо їх детальніше з точки зору 
політичного впливу. 

1. Посилення популістських тенденцій в політиці. Однією з 
провідних тенденцій в світовій політиці є посилення популізму в 
політиці. Серед основних тез, які визначають характер популізму 
серед політиків можна виділити наступні: а) популісти, з одного боку, 
виступають за сильну державу, яка здатна захистити людини від 
економічних ризиків, а з іншого – за державу, яка не втручається в 
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економіку; б) популісти (особливо європейські), будують свою ідеологію 
на критиці міграції, хоча саме вона рятує Європу від демографічної і 
пенсійної кризи; в) поділ політичного тіла на народ і владу, ставлення 
до народу як об’єкту управління породжує хронічне невиконання 
обіцянок, що П.Розанвалон назвав «петлею демократії» [9]. Отже, 
сучасна система елітарного управління демократичного типу 
зіштовхується з викликами, на які не може відповісти адекватно. Це і 
виклики зростання нерівності, промислова революція, криза 
середнього класу, геополітична нестабільність тощо. 

2 Ізоляціоністська парадигма в зовнішньополітичному векторі. 
Після перемоги Д. Трампа, можливо буде взято курс на суттєве 
послаблення безпекових зв’язків США з Європою: зменшиться і 
навіть переформатується активність НАТО в регіоні. Посилиться 
тенденція до виокремлення європейської системи безпеки та в 
перспективі європейської армії, яка вже яскраво проявилася після 
Брексіту. Вибір, окреслений в Глобальній стратегії ЄС як «стратегічна 
автономія», отримає додатковий імпульс. Це в свою чергу несе 
серйозні безпекові ризики для країн Центральної і Східної Європи, 
адже зменшення тиску США щодо серйозної присутності НАТО в 
Східній Європі та ймовірне самоусунення США загрожують 
фінляндизацією усього регіону. Такий вектор, отримав назву 
американського ізоляціонізму – курсу у зовнішній політиці США, що 
базується на ідеї мінімально необхідного залучення країни до світових 
справ і неучасті у конфліктах поза Американським континентом [12]. 
В основі американського ізоляціонізму лежить відома теза першого 
президента США Джорджа Вашингтона про доцільність розвитку 
торговельних відносин з іншими державами за «мінімально можливих 
політичних зв’язків». 

3. Регіоналізація як відповідь на глобалізацію. Вагомим 
чинником впливу на світову політику у ХХІ столітті можна визнати 
насамперед процеси глобалізації та регіоналізації. Так, 
американський вчений Е. Гіденс відзначає, що «глобальність у 
найзагальнішому розумінні являє собою єдність світу, в якому окремі 
регіони стають взаємопов’язаними і взаємозалежними, і в якому сама 
регіональність уже більше не визначається за класичними 
геополітичними принципами. Така взаємозалежність може бути 
визначена як інтенсифікація світових соціальних відносин, котрі 
пов’язують віддалені райони таким чином, що місцеві події 
формуються під впливом подій, які відбуваються за багато миль і 
навпаки» [4, с. 9]. Тобто, під впливом глобалізаційних процесів 
відбувається процес проектування регіональних політичних утворень 
(ЄС, СНД, БРІК тощо), які будуть намагатися впливати як на інші такі 
проекти, так і на геополітичний світовий поділ взагалі, що, в свою 
чергу, сприятиме посиленню ідеології радикального націоналізму на 
фоні етнічного і релігійного фундаменталізму. 

4. Неефективність системи колективної безпеки. Можна 
констатувати, що майже дворічний дискурс стосовно невиконання 
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США своїх зобов’язань у рамках Будапештського меморандуму 1994 
року виявився малопродуктивним. Ще одна характерна риса 
сьогодення – це те, що винятки дедалі частіше превалюють над 
правилами. Особливо добре це показує нездатність глобальної 
правової системи адекватно реагувати на гібридну глобальну 
експансію Росії. Створюється ситуація, коли принципи поважання 
територіальної цілісності держав, невтручання у їхні внутрішні 
справи та вибори, зменшення насильства та поваги до людського 
життя, які раніше здавалися непорушними, – порушуються 
агресором, практично, безкарно. Понад те – саме питання покарання 
у вигляді санкційного тиску постійно піддається ревізії й сумніву, не 
кажучи вже про те, що його ефективність не виправдовує очікувань. 

5. Нова технологічна хвиля в цивілізаційному розвитку – 
інформаційно-комунікаційна революція. Постіндустріальне, 
інформаційне суспільство теоретики розглядають як альтернативу 
багато в чому соціально несправедливому сучасному соціальному 
устрою, З точки зору прихильників «технологічного детермінізму» 
(Д. Белл, М. Кан, А. Тоффлер, Дж. Нейсбіт [7]), технологічний прогрес 
людства дозволить ліквідувати соціальну нерівність людей. Такий 
прогрес пов’язують із поширенням інформаційно-комунікаційних 
технологій у всіх сферах життя, які передбачають глобальність 
процесів, глобальність охоплення аудиторії, височенні швидкості 
передачі інформації та віртуалізацію життєдіяльності людства, в тому 
числі і в політичних процесах. Це може змінити як мотивацію 
політичної участі соціальних суб’єктів, так і само поле діяльності 
політичних суб’єктів в бік віртуальних моделей політичної взаємодії. 

6. Радикалізація політичних ідеологій. Сьогодні можна 
спостерігати посилення впливу радикальних політичних ідеологій в 
політичній свідомості – їх коливання від крайньої правої до лівої. 
Особливо, це спостерігається в країнах Східної Європи і країнах 
Східного партнерства. Це наочно показали вибори в Угорщині, 
Болгарії, Молдові, Чорногорії, політичні настрої в Чехії і Польщі. Така 
ситуація, на нашу думку, пов’язана з такими чинниками, як: по-
перше, посилення розчарування в європейському векторі розвитку в 
силу недостатності політичної і економічної підтримки з боку 
розвинутих країн ЄС; по-друге, посилення міграційних процесів і їх 
катастрофічний вплив на економіку країн Центральної і Східної 
Європи; і, третє, активне втручання Росії в політичне життя країн, що 
традиційно виступали її союзниками (Балканські країни). Така 
ситуація загрожує посиленням соціально-політичної нестабільності і 
регіоналізації ЄС, і також потенційною можливістю створення 
військово-політичного союзу країн Східної Європи і Балтії. 

7. Прагматизм в політичному процесі. Виділений тренд 
виявляється, насамперед, у виникненні і посиленні професійних, 
прагматичних політичних партій, що не мають концептуально 
обґрунтованих ідеологічних програм. На думку А. Панеб’янко, такі 
партії відзначаються центральною роллю професійних політиків, є 
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електорально орієнтованими, мають слабкі зв’язки зі своїми членами, 
фінансуються за допомогою зацікавлених груп і державою, 
зосереджені скоріше на розв’язанні актуальних точкових проблем, 
ніж на ідеології [13]. У прагматичних партій відсутні або слабко 
виражені деякі ідеологічні складники як на рівні політичного 
дискурсу, так і на рівні політичних практик. Зокрема, це може 
стосуватися ідеологічної артикуляції партійних програм, або 
виборчих стратегій. 

8. Посилення емоційно-психологічних і архетипічних чинників в 
політиці. Сучасні політичні процеси, а особливо політичний вибір, 
багато в чому обумовлені емоційно-психологічними чинниками, 
домінуванням архетипічних уявлень про політичного лідера. Поняття 
архетипу визначається як зафіксований колективним несвідомим 
культурний стереотип, який впливає на поведінку та історію людства 
[11]. М. Марк і К. Пірсон виділяють такі особистісні архетипи, як:: 
герой, бунтар, шукач, турботливий, правитель, мудрець, маг, 
творець, які проявляються на рівні психосоціальної свідомості 
конкретних індивідів [8]. У міру своєї діяльності та особистісного 
розвитку у рамках динаміки розвитку, вони можуть активувати в 
собі та закріпити якості будь-якого з архетипів. Крім того, кожна 
конкретна ситуація приводить до тимчасової активації будь-якого з 
перерахованих архетипів, що на короткий термін може суттєво 
змінити поведінку індивіда. 

Так, в червні 2016 року автором було проведено соціально-
психологічне дослідження, результати якого дозволили виділити 
структуру архетипічного образу «ідеального» політичного лідера в 
суспільній свідомості, яка представлена наступними особистісними  
архетипами: захисник, ватажок, новатор, творець і помічник. 
Домінуючим структурним елементом виступає архетип захисника, 
що в поєднанні з архетипом ватажка відповідає уявленням про 
сильного, авторитетного лідера. До того ж це вказує на ідеологічний 
імператив патерналізму в суспільно-владних відносинах – лідер бере 
на себе зобов’язання захищати і вести за собою людей за умови 
повного підпорядкування владі, що відтворює особисту і групову 
персоніфікованість суб’єкта управління. Як протилежність захиснику 
і ватажку виступає архетип бунтаря, який активізується, коли 
політичний лідер не виконує свої функції. Таким чином, принаймні в 
українському суспільстві «оформлюється» архетип вождя-лідера, 
авторитарної і сильної особистості, що сприяє небезпечному зсуву від 
демократії до авторитарної чи тоталітарної політичної системи. 

9. Фрагментарність політичної свідомості суб’єктів політичного 
процесу. Цей тренд пов’язаний із посиленням ідеологічного 
імперативу в усіх сферах суспільного життя, в тому числі і в політиці. 
Поняття «постмодерн» (або «постмодернізм»), що позначає сучасний 
цивілізаційний злам, не стільки виявляється новою історичною 
епохою, скільки часом інтенсивного прояву суспільних та природних 
проблем нової якості». В цьому контексті американський вчений 
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І. Гассан слушно зауважує: «Ми маємо не тільки постмодерністську 
архітектуру, мистецтво, літературу, кіно, музику, танці й театр; ми 
також маємо постмодерністську політику, телебачення, технології, 
моду, спосіб життя, подорожі, інтер’єр та кухню» [3, с. 23]. 
В. Горбатенко запропонував його узагальнене визначення [6, с. 152]. 
Він вважає, що під постмодерном сьогодні розуміють: 

1) нову тенденцію в культурному самоусвідомленні розвинених 
західних суспільств, вихід з обігу «метанарративного механізму 
легітимації» попередньої епохи, котрий тримався на звернених у 
майбутнє «великих завданнях» людства – ідеях прогресу, послідовного 
розвитку свободи, емансипації особистості, великої мети і великого 
героя, універсальності знань, індустріально-технічного розвитку, 
звільнення людства від тягаря повсякденної праці; 

2) глобальний стан цивілізації трьох останніх десятиліть ХХ ст., 
в умовах якого не тільки зникає визначеність, а й з’являється 
безкінечна кількість невизначеностей; 

3) новий напрям у соціальній теорії, який ставить за мету 
пояснити вищезазначені явища і процеси, стимулює розробку 
багатомірних уявлень про пріоритети, цілі й завдання людства, 
ініціює виникнення поліваріантних способів, засобів, стратегій їх 
здійснення. Таким чином, постмодерністська ситуація захопила 
багато сфер буття людини і його життєдіяльності, позначаючись і на 
політичній сфері. 

10. Утвердження «маніпулятивної» демократії в політиці. 
Сучасна демократія побудована не стільки на принципах реального 
народовладдя, скільки на ідеальних образах основних смислових 
категорій демократії, які в постмодернізмі набули назву «симулякрів». 
В цьому сенсі такі категорії як «усвідомлений політичний вибір», 
«соціальна рівність», «соціальна справедливість» представляють собою 
лише набір ідеалізованих смислових конструкцій, які мало пов’язані 
із соціальною реальністю. Тому ідеалізовані образи демократичного 
суспільства змушують людину свідомо відійти від сприйняття себе 
залежною від соціальних реалій, повірити, що вона є вільним 
громадянином, але це лише зовнішня оболонка, а внутрішньо людина 
стала рабом системи і більшість з них не розуміє, що «раби розвиненої 
індустріальної цивілізації – сублімовані раби...» [10, c. 326]. Таким 
чином, формується демократична система, побудована на 
застосуванні маніпулятивних інформаційних і психотехнологій (НЛП, 
еріксоніанський гіпноз), що створює умови для повернення до 
авторитарної культури влади. 

11. Зростання практики політичного відчуження. Політичне 
відчуження є результатом прогресу суспільства та змінам у комунікації 
людини з людиною, відбувається відхід від прямих контактів, які 
заміщуються системою посередників. У цьому загальному підході 
особливої уваги заслуговує точка зору П. Бурд’є. Досліджуючи сучасне 
суспільство П. Бурд’є вивів закономірність залежності проявів 
відчуження від природи демократії в цілому. Вчений доводить що 
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політичне відчуження притаманне будь якому демократичному 
суспільству, але в одних умовах, інтереси тих хто делегує 
повноваження і виконавців в цілому збігаються, і тим самим 
створюють більш менш комфортні умови для більшості громадян 
можна вести мову про «легітимне ліцемір’я». У випадках коли в 
суспільстві виник значний розрив між інтересами громадян і 
представницьких, обраних ними, інституцій відбувається криза 
довіри, яка, по суті, свідчить про те, що форма правління вже не є 
демократичною [1, с. 97-103]. Отже, зростання політичного 
відчуження є платформою для узурпації владних повноважень на 
всіх управлінських рівнях. 

12. Дисфункціональність і латентність держави як соціального 
інституту. Прихильники ліберальних та неоліберальних ідей схильні 
вважати, що глобалізація впливає на роль держави через 
«розрідження» механізмів демократії й комерціалізації та 
приватизації соціальної сфери, яка в традиційних соціальних 
державах відводилася саме державі, котра виступала регулятором 
соціальних процесів. Французький вчений Б. Баді у глобалізації 
вбачає взаємозалежність країн, що постійно зростає й виявляється в 
руйнуванні національно-державного суверенітету під натиском дій 
нових чинників загальнопланетарної сцени – глобальних фірм, 
релігійних угруповань, транснаціональних управлінських мереж тощо 
[2]. Національні уряди, як слушно зазначає Г. Петерс, під впливом 
глобалізації повинні ухвалювати багато важливих рішень спільно з 
транснаціональними організаціями та іншими національними 
державами [5]. Таким чином, частина функцій державного 
управління передається вниз, на субнаціональні рівні, а частина – 
вгору, до наднаціональних організацій. У цілому, така тенденція 
посилює політичне відчуження держави і правлячої еліти від народу, 
створюючи підґрунтя для зростання соціально-політичної 
напруженості, протестних настроїв і політичної радикалізації мас. 

Висновки. Отже, основними проблемами світової політики в 
сучасному світі виступають такі специфічні групи трендів, як:  

1) глобалізація як процес формування моно полярного світу і 
регіоналізація як відповідь на політичну уніфікацію і ідеологію 
мультикультуралізму;  

2) постмодерністське мислення в політичному дискурсі і як 
наслідок – виникнення численних політичних ідеологій і 
фрагментарність політичної свідомості;  

3) цивілізаційні зіткнення, перегляд принципів існування 
західної цивілізації і посилення ролі православної, конфуціанської і 
ісламської цивілізацій;  

4) перегляд принципів міжнародного права і системи 
колективної безпеки. Тренди і напрямки розвитку світової політики в 
значній мірі стануть перевіркою здібностей України як суверенної 
держави відповідати на глобалізаційні та геополітичні зміни. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ  
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 
Слющинський Богдан Васильович 

професор, завідувач кафедри політології, філософії та соціології, 
Маріупольський державний університет 

 
Авторське резюме 

У статті розглядаються основні проблеми формування та становлення 
громадянського суспільства в Україні, чинники які впливають на його 
утворення, аналізуються фактори, що гальмують цей розвиток сьогодні. 
Автор досліджує періодизацію появи і розвитку поняття «громадянське 
суспільство» від епохи Відродження і до наших днів. У статті звертається 
увага на методологічні проблеми розвитку відносин державної влади та 
громадянського суспільства у контексті існуючої державно-управлінської 
парадигми. Автор аргументує серйозне занепокоєння сучасного суспільства 
ситуацією, що складається в Україні, яка впливає на формування 
невпевненості у завтрашньому дні і впливає на відтік населення. 
Формування в Україні громадянського суспільства відбувається досить 
повільно. Автор вважає, що причиною такого його розвитку є те, що 
частина суспільства просто не усвідомлює необхідність демократичних 
реформ, а інша значна частина тяжіє до повернення тоталітарного 
управління радянського зразка. Тому в Україні певні зміни відбуваються, 
але не змінюється загально об’єднуюча свідомість людей. Лише за умов 
структуризації суспільної свідомості можна добитися кращого рівня життя 
та утворення справжнього громадянського суспільства. Не вистачає 
сучасній спільноті України об’єднуючої ідеї і патріотизму, який би посприяв 
відходу від минулого і приходу до майбутнього сучасного демократичного 
суспільства. Автор доводить, що громадянське суспільство в Україні почало 
формуватися з початку отримання нею незалежності, а отже є виразником 
незалежності України. 
Ключові слова: громадянське суспільство, громадські організації, 

політичні партії, демократизація, інститут громадянського 
суспільства, інституція, демократичне суспільство. 

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ 
 

Слющинский Богдан Васильевич 
 
Авторское резюме  

В статье рассматриваются основные проблемы формирования и 
становления гражданского общества в Украине, факторы, которые влияют 
на его создание, анализируются факторы, что тормозят это развитие 
сегодня. Автор исследует периодизацию появления и развития понятия 
«гражданское общество» от эпохи Возрождения и до наших дней. В статье 
обращается внимание на методологические проблемы развития отношений 
государственной власти и гражданского общества в контексте 
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существующей государственно-управленческой парадигмы. Автор 
аргументирует серьезную обеспокоенность современного общества 
ситуацией, что складывается в Украине, которая влияет на формирование 
неуверенности в завтрашнем дне и влияет на отток населения. 
Формирование в Украине гражданского общества происходит очень 
медленно. Автор считает, что причиной такого его развития является то, 
что часть общества просто не осознает необходимость демократических 
реформ, а другая значительная часть склонна к возвращению 
тоталитарного управления советского образца. Поэтому в Украине 
определенные изменения происходят, но не меняется объединяющее 
сознание людей. Лишь при условии структуризации общественного 
сознания можно добиться лучшего уровня жизни и создания настоящего 
гражданского общества. Не хватает современному обществу Украины 
объединяющей идеи и патриотизма, который бы поспособствовал отходу от 
прошлого и приходу к будущему современному демократическому 
обществу. Автор доводит, сто гражданское общество в Украине начало 
формироваться с начала получения ею независимости, а значит оно 
отображает независимость Украины. 
Ключевые слова: гражданское общество, общественные организации, 

политические партии, демократизация, институт гражданского 
общества, институция, демократическое общество. 

 
FORMATION AND DEVELOPMENT PROBLEMS  
OF CIVIL SOCIETY IN MODERN UKRAINE 

 
Bogdan Slyuschynskiy  

 
Abstract 

The basic problem so formation and development of civil society in 
Ukraine are considered in the article, factors affecting its formation, factors 
that hinder this development today are considered. The author examines the 
periods of emergence and development of the concept of «civil society» from the 
Renaissance to the present day. The article draws attention to methodological 
problems of relations of the government and civil society in the context of the 
existing public-management paradigm. The author argues the serious concerns 
of modern society situation emerging in Ukraine, which influences the 
uncertainty in the future and affect the exodus. Formation of civil society in 
Ukraine is quite slow. 

Describing the state of civil society in modern Ukraine, the author notes 
that Ukrainian society is characterized by the marginalization of social life. At 
present the population of Ukraine notes: lower social status, survival 
difficulties, lack of stability. All this affects the deterioration of the human self. 
Thus, in recent years many citizens took part in strikes, demonstrations. 
Moreover, the participation of people in these public events is primarily 
concerned with social problems: (non-payment of wages, pensions, detention, 
removal of privileges, etc.). Moreover, after the 2004 Orange Revolution, 
revolution Merits (November 21 2013 − February 2014), many Ukrainian 
citizens lost faith in politicians, but because if they take part in the rally in 
support of a political figure, it is only for a fee. This, in my opinion, due to low 
activity of citizens in public life, which adversely affects the formation of a 
democratic society. 
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The author believes that his reason for this development is that of a 
society is not aware of the need for democratic reforms, and another significant 
portion tends to return Soviet-style totalitarian control. Therefore, in Ukraine 
there are some changes, but does not change the general combining people’s 
minds. Only if the structuring of social consciousness can achieve a better 
quality of life and the formation of a genuine civil society. Lacks modern 
community of Ukraine unifying ideas and patriotism, which contributed to the 
departure from the past and the future arrival of a modern democratic society. 
The author argues that civil society in Ukraine began to emerge from acquiring 
independence, and thus is an expression of Ukraine’s independence. 
Key words: civil society, NGOs, political parties, democratization, civil society, 

institutions, democratic society. 
 

Постановка проблеми. Громадянське суспільство – це 
історичний тип у розвитку людського суспільства, його конкретна 
якісна характеристика; це сфера самовиявлення і реалізації потреб 
та інтересів вільних індивідів через систему відносин (економічних, 
соціальних, релігійних, національних, духовних, культурних). 
Структурними елементами цієї системи є організації (політичні партії, 
громадські об’єднання, асоціації) та різні об’єднання (професійні, 
творчі, спортивні, конфесійні тощо), що охоплюють усі сфери 
суспільного життя і є своєрідним регулятором свободи людини. 

Проблема громадянського суспільства завжди була актуальною і 
залишається такою і в наші часи. У всі часи розвитку суспільства, 
дослідники намагалися пояснити різні чинники, що впливали на 
формування того чи іншого суспільства, його типи та 
взаємовідносини. Звичайно суспільство у всіх країнах світу міняється 
у залежності від епохи, етнонаціонального складу, політичних та 
економічних станів, миру чи воєн. У кожного суспільства є свій 
рівень культури, який не може не впливати на формування 
громадянського суспільства. Формування громадянського суспільства 
залежить і від рівня демократії в державі. 

Україну споконвіку вирізняла поліетнічність населення, що 
сприяло розвитку традицій мирного співіснування, культурної 
взаємодії та взаємодії різноманітних етнічних груп. Це впливало на 
створення певної системи переконань та цінностей, створювало 
соціально-просторову структуру соціуму. Неможливо відкидати і 
впливи політики тих держав, які у певні часи нав’язували свої 
правила гри, свої порядки, державні устрої, мови тощо. Звичайно 
відірватись від минулого і з легкістю перейти у сучасний світ, 
європейський світ і побудувати громадянське суспільство дуже 
важко, що і підтверджує сьогоднішній період розвитку незалежної 
України. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Виокремлення і, 
відповідно, дослідження поняття «громадянське суспільство» було 
започатковано ще в епоху Платона та Аристотеля і призвело в 
подальшому до появи цілісного вчення про суспільство, державу та 
людину. Вчені і мислителі епохи Відродження та Нового часу 
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приділяли значну увагу дослідженню проблем громадянськості та 
взаємовідносин людини з владою. Значний внесок у вирішення цих 
проблем зробили: Т. Гоббс, Дж. Локк, Н. Макіавеллі, Т. Мор, 
Е. Ротердамський, А. Сен-Симон. 

Т. Гоббс, наприклад, писав що, первісне положення людини «за 
межами громадянського суспільства, яке можна назвати природнім 
станом, не може бути нічим іншим, як війною всіх проти всіх» [2, 
с. 280]. 

Г. В. Ф. Гегель звернув увагу на той факт, що природним станом 
є стан «некультурності», насилля та несправедливості. Саме тому, 
обов’язковим є вступ людей у громадянське суспільство, оскільки 
лише у ньому правове відношення володіє дійсністю [1, с. 51]. Він 
виділяв три прошарки у громадянському суспільстві: 

a) субстанціальний (до якого належать землероби – дворяни, 
селяни); 

б) промисловий (фабриканти, торгівці, ремісники); 
в) загальний (до якого належать чиновники). 
Основна ідея цих двох філософів полягала у визнанні того 

факту, що «правильна» та «мудра» держава має бути громадянською, 
тобто людяною, а не звірячою. 

Ідея розмежування громадянського суспільства і держави, 
виникнувши наприкінці ХVІІІ ст. у Європі, у ХІХ ст. почала активно 
розроблятися науковцями на теоретичному рівні. Результатом цього 
стала еволюція сутності поняття «громадянське суспільство». 
Традиційне застосування цього терміну на позначення мирного 
політичного устрою, що управляється на основі закону (societas 
civilas), поступилося місцем його застосуванню на позначення 
окремої інституціональної сфери життя, яка не відповідала існуючим 
на відповідній стадії суспільного розвитку інститутам державної 
влади. У період з 1750 р. по 1850 р., зазначене поняття стало 
предметом наукових досліджень та дискусій. 

Проблематика громадянського суспільства, наприкінці 80-х 
років ХХ ст. набула змісту «соціалістичного громадянського 
суспільства». Створювані на той час неурядові організації виконували 
переважно соціальні та культурні функції, компенсуючи тим самим 
не достаток державної присутності у цих сферах. 

У сучасних поглядах на громадянське суспільство можна 
виділити наступні моменти: 

– у громадянському суспільстві є рівні можливості як для 
консервативних, так і для радикальних сил, які виступають його 
необхідними компонентами; 

– відносний соціальний консенсус за системою базових 
соціальних цінностей (права людини, демократія, плюралізм, правова 
держава, верховенство закону, власність, соціальна захищеність 
тощо); 
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– відбувається діалог різних політичних сил, спрямованих на 
підтримку, постійне відновлення, відтворення соціального консенсусу 
згідно із соціальними умовами, які постійно змінюються. 

Одним із головних завдань громадянського суспільства є 
регулювання горизонтальних зв’язків, що повинно робитися з позиції 
доцільності [7, с. 12–27]. 

Сьогодні тема громадянського суспільства активно 
розглядається представниками різних наукових напрямків: 
юристами, філософами, соціологами, політологами. Методологічні 
проблеми розвитку відносин державної влади та громадянського 
суспільства у контексті існуючої державно-управлінської парадигми 
розглядають: В. Бакуменко, В. Князєв, В. Мартиненко, Н. Нижник, 
Ю. Сурмін. Стан розвитку громадянського суспільства в Україні 
досліджується у працях А. Колодій, М. Требін та інших науковців. 

Мета статті – виявити та проаналізувати проблеми 
формування та розвитку громадянського суспільства в сучасній 
Україні. 

Виклад основного матеріалу. Саме з моменту отримання 
Україною незалежності розвиток громадянського суспільства отримав 
новий поступ. Лише за часи незалежності України його суспільство 
отримало змогу вільно висловлювати свої думки і погляди та вільно 
об’єднуватися у різні групи та об’єднання. 

Разом з тим сьогодні ми можемо спостерігати те що формування 
в Україні громадянського суспільства відбувається досить повільним 
шляхом. Причиною цього, на нашу думку, є те, що частина 
суспільства просто не усвідомлює необхідність демократичних 
реформ, а інша значна частина тяжіє до повернення тоталітарного 
управління радянського зразка. Революційних змін у цьому бути не 
може. Такі зміни відбуваються еволюційним шляхом. Суспільство 
ніяк не може «випустити» з рук «важку ношу» радянської свідомості. 
Крім цього, не знання життя у країнах Західної Європи та створення 
політиками минулого образ «буржуазного» життя теж наклали 
вагомий відбиток на свідомість населення нашої країни. 

Характеризуючи стан громадянського суспільства в сучасній 
Україні, слід зазначити, що для нашого суспільства характерним є 
маргіналізація громадського життя. Адже сьогодні населення України 
помічає: зниження соціального статусу, труднощі виживання, 
відсутність стабільності. Все це впливає на погіршення самооцінки 
людини. Так, за декілька останніх років значна частина громадян 
взяла участь у страйках, демонстраціях. При чому, участь людей у 
зазначених громадських акціях пов’язана насамперед із соціальними 
проблеми: (невиплата заробітної плати, затримання пенсій, зняття 
пільг тощо). Крім цього, після Помаранчевої революції 2004 року, 
революції Гідності (21 листопада 2013 – лютий 2014) багато 
українських громадян зневірилися у політиках, а тому якщо і беруть 
участь у акціях на підтримку того чи іншого політичного діяча, то 
лише за певну винагороду. Цим, на нашу думку, пояснюється низька 
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активність громадян у громадському житті, що негативно впливає на 
становлення демократичного суспільства. 

Іншим негативним чинником є недовіра населення партіям 
(блокам), профспілковим та іншим громадським об’єднанням, 
зокрема і фондам, які досить активно і швидко утворюються і не 
завжди їх дії є результативними та прозорими. 

Досить непомітними є зміни у формуванні владних інституцій, 
що відбиваються на створенні громадських організацій та об’єднань. 
Адже всі прекрасно розуміють і пам’ятають добровільно-примусові 
вступи до профспілок чи певних партійних організацій. Діє 
адміністративний фактор. До сьогоднішнього дня партії створюються 
«зверху до низу». Кількість таких утворень збільшується, але 
результативність залишається незмінною. Яскравим прикладом є і 
вибори мерів та депутатів міських рад. Країни Західної Європи, 
громадянське суспільство яких вже перебуває на значно вищому 
етапі розвитку, законодавчо врегулювали європейські стандарти 
громадянського суспільства [3]. Але тут потрібно враховувати і зовсім 
інший менталітет їхнього суспільства та й результативність втілення 
цих стандартів в життя громадян. 

Як вже зазначалося, формування в Україні громадянського 
суспільства відбувається досить повільним шляхом. Причиною такого 
повільного його розвитку є те, що частина суспільства просто не 
усвідомлює необхідність демократичних реформ, а інша значна 
частина тяжіє до повернення тоталітарного управління радянського 
зразка. У нас певні зміни відбуваються, але не змінюється загально 
об’єднуюча свідомість людей. Лише за умов структуризації суспільної 
свідомості можна добитися кращого рівня життя та утворення 
справжнього громадянського суспільства. При зміні назви партії не 
міняється світогляд. Це ми бачимо. Бачимо як люди легко переходять 
із партії в партію, як люди легко підтримують тих лідерів, яких їм 
вигідно підтримувати на даному етапі життя. Не вистачає нам 
об’єднуючої ідеї і патріотизму, який би посприяв відірватися від 
минулого і будувати майбутнє. 

Для того, щоб зменшити негативні тенденції у процесі 
становлення українського громадянського суспільства доцільно 
здійснити такі заходи: 

– доповнити Конституцію України статтею, яка надає 
громадянам право відкликати народних депутатів у разі 
невиконання ними передвиборчих програм; 

– прийняти Закон України «Про громадянське телебачення і 
радіомовлення»; 

– проаналізувати діяльність об’єднань громадян на предмет їх 
ефективності та ліквідувати не діючі; 

– не копіювати «сліпо» все європейське, зокрема в освіті, бо у 
нас інший менталітет та інші умови життя, тим більше, що ми це, що 
є в Європі намагаємось втілити в урізаному варіанті. Потрібно 
приймати або все, або нічого; 
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– зменшити вплив авторитарних методів управління на 
громадянські утворення; 

– повернутися до відкритих списків виборів народних депутатів 
України і депутатів місцевих рад. 

– зменшити кількість народних депутатів у Верховній Раді 
України та підвищити їх відповідальність перед громадянським 
суспільством, а також  

позбавити їх недоторканності; 
– перейти до двопалатного парламенту. 
Взагалі за це вже було проголосовано громадянським 

суспільством на референдумі ще у 2001 році, але, на жаль, більшість 
депутатів парламенту результати референдуму на сесії Верховної 
Ради не підтримали. Напевне, слід повернутися до цього питання. 
Адже громадянське суспільство може існувати тоді, коли буде 
відчувати, що «держава для народу, а не народ для держави». 

Розглядаючи стан розвитку громадянського суспільства в 
Україні, можна помітити, що він постійно зростає до розуміння 
політичних цінностей та речей. Щороку збільшується кількість 
громадських, організацій та політичних партій в Україні.  

Так, станом на 2011 рік їх було 3208, а станом на 2012 рік 
налічується 3307 організацій: з них 199 політичних партій, 3108 
громадських організацій [6]. На 01 березня 2015 року було 
зареєстровано 65080 громадських організацій. На 01 січня 2014 р. – 
77286, 25900 профспілок та їх об’єднань, 13800 благодійних 
організацій, 15786 об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків та 1363 органів самоорганізації населення. На корекцію 
кількісного складу ОГС також вплинула зміна методики обрахунку 
кількості суб’єктів господарювання за різними організаційно-
правовими формами, яка була запроваджена Держстатом у 2015 р. 
[10]. (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка кількості об’єднань громадян в Україні 

(за даними ЄДРПОУ Державної служби статистики України) 
Вид НДО 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Громадські 
організації та їх 
осередки 

67696 71767 74500 77286 65080 

Благодійні 
організації 

12860 13475 14055 14999 13800 

Профспілки та їх 
об’єднання 

26340 278834 28852 29274 25900 

Об’єднання 
співвласників 
багатоквартирних 
будинків 

11956 13872 15018 16213 15786 

Органи 
самоорганізації 
населення 

1210 1306 1426 1503 1363 
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Як бачимо із наведеної таблиці, кількість об’єднань різного 
спрямування постійно зростає, це свідчить про прагнення населення 
країни до об’єднання. 

У нашій державі вже давно мова йде про створення 
громадянського суспільства. Так, ще у 2012 році був прийнятий указ 
«Про Стратегію державної політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її 
реалізації». З метою створення сприятливих умов для дальшого 
розвитку в Україні громадянського суспільства, запровадження 
ефективного механізму взаємодії його інститутів з органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах 
партнерства і взаємної відповідальності, забезпечення здійснення та 
захисту прав і свобод людини і громадянина, керуючись частиною 
третьою статті 106 Конституції України [8]. Дана стаття передбачала 
утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного 
розвитку держави, запровадження громадського контролю за 
діяльністю влади, забезпечення незалежної діяльності інститутів 
громадянського суспільства, посилення їх впливу на прийняття 
суспільно важливих рішень, створення умов для забезпечення 
широкого представництва інтересів громадян в органах державної 
влади та органах місцевого самоврядування, проведення регулярних 
консультацій із громадськістю з важливих питань життя суспільства і 
держави. 

В сучасних демократичних державах розуміння громадянського 
суспільства повинно виходити аж за рамки самого громадянського 
суспільства та його інституцій як такого стану суспільства, в якому 
вільно реалізуються основоположні права і свободи людини і 
громадянина через різноманітні форми публічної громадської 
активності та самоорганізації [9, с. 129–136]. У демократичній, 
незалежній державі формується громадянське суспільство, яке є 
основою творення суверенної держави, адже незалежність – це 
можливість приймати самостійні рішення, які підкорюються власним 
бажанням та інтересам і не потребують зовнішніх вказівок та 
наказів. Незалежність для держави – політична самостійність, 
відсутність підлеглості, суверенітет. 

У демократичному суспільстві держава і громадянське 
суспільство повинні бути зацікавлені в діалозі та партнерстві, 
підвищенні ефективності взаємодії. Без розвиненого громадянського 
суспільства, зокрема без створення належних умов для забезпечення 
свободи думки і слова, вільного вираження поглядів і переконань, 
свободи об’єднань, свободи зборів, участі громадян в управлінні 
державними справами та місцевому самоврядуванні, держава не 
створить можливостей для забезпечення функціонування різних 
моделей демократії участі, що у поєднанні з безпосередньою та 
представницькою демократією є умовою успішної модернізації, 
європейської інтеграції та сталого розвитку. 
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Сьогодні ми спостерігаємо надання більшої самостійності 
регіонам, містам і селам, перенесення рішень від центральних органів 
до місцевих, появилася можливість надсилати громадянам України 
свої пропозиції до центральних органів влади аж до Президента. 
Тобто, можна вже говорити про формування громадянського 
суспільства. Що ж необхідно зробити для того, щоб таке громадянське 
суспільство «запрацювало»? 

Для покращення розвитку громадянського суспільства в Україні 
на даний момент, на нашу думку, потрібно: 

– посприяти встановленню максимальної відкритості, 
прозорості та підзвітності суспільству органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування; 

– забезпечити зростання соціального капіталу для підвищення 
рівня взаємодовіри та взаємодії у суспільстві; 

– створити сприятливі умови для утворення та функціонування 
інститутів громадянського суспільства; 

– забезпечити участь інститутів громадянського суспільства у 
формуванні та реалізації державної, регіональної політики, зокрема, 
шляхом створення умов для забезпечення широкого ефективного 
представництва інтересів громадян в органах виконавчої влади та 
органах місцевого самоврядування, проведення регулярних 
консультацій (діалогу) із громадськістю з найважливіших питань 
життя суспільства і держави; 

– забезпечити громадський контроль за діяльністю органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, посилення 
впливу інститутів громадянського  

суспільства на прийняття управлінських рішень та їх 
реалізацію; 

– постійно сприяти благодійній, волонтерській діяльності, іншим 
формам громадської активності та громадянської культури [4]. 

Розбудова громадянського суспільства в Україні має 
орієнтуватися на європейські стандарти забезпечення та захисту 
прав і свобод людини, зокрема впровадження практики належного 
врядування, доброчесності, відкритості, прозорості та підзвітності 
інститутів влади, створення умов для різноманіття суспільних 
інтересів, у тому числі економічних, екологічних, соціальних, 
культурних, релігійних, територіальних тощо, і форм їх вираження 
(громадські ініціативи, суспільні рухи, асоціації, об’єднання). 

Висновки. Отже, зі всього вищезазначеного, можна зробити 
висновок, що громадянське суспільство у країнах Західної Європи 
перебуває на значно вищому щаблі розвитку ніж в Україні. Тому 
держава повинна здійснювати процес його створення шляхом 
поєднання українського та європейського досвіду. Разом з тим можна 
констатувати, що громадянське суспільство України є виразником 
незалежності України, бо лише за часів незалежності воно отримало 
можливості для свого розвитку і становлення. Таким чином, суб’єктом 
і базисом демократичної держави та її ідеології є громадянське 



Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць  

211 

суспільство. Тому за його відсутності демократичний устрій 
дослідники цілком обґрунтовано характеризують як 
квазідемократичний [5, с. 3–8]. Тому формування громадянського 
суспільства можна розглядати як одну з передумов забезпечення 
соціально-політичної стабільності, а отже і національної безпеки 
України, а значить незалежності України. Проте практична реалізація 
цього завдання вимагає належного забезпечення прав і свобод 
людини та вдосконалення механізмів формування і функціонування 
вказаного суспільства. 
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Abstract 

The article gives an overall assessment of the political situation and 
stability of the regime of the Russian Federation, which enabled the author to 
date are two complex factors associated with the prolonged nature of the model 
of autocracy - a long-term and short-term nature. The struggle of the Russian 
Federation and the United States for geopolitical dominance in the Caspian 
Sea, and thus control over the transit of oil, as well as one of the major trade 
routes from Asia to Europe has put sharply the role in this region of 
Azerbaijan, due to existing pritenzy by the latter to Russia from Yerevan for its 
support concerning the separation of Nagorno-Karabakh. However, the 
existence of such preferences is not enough for large-scale geopolitical projects. 
Therefore, we can say with certainty that the Russian domination in the 
Caspian Sea today unconditionally. In addition, commercial projects with 
Kazakhstan does allow for some time to relax import deficit, especially in the 
light industry, as well as expand Ferou resort business. 
Key words: foreign policy situation, the military-industrial complex, the gross 

domestic product. 
 
  



Том ІІ, Випуск 3, Серія «Спеціальні та галузеві соціології» 

214 

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ 
 

Маргулов Артур Худович 
 
Авторське резюме 

У статті дана загальна оцінка внутрішньополітичної ситуації і 
стабільності правлячого режиму РФ, що дозволило автору на сьогоднішній 
день виділити два комплексу чинників, які зумовлюють тривалий характер 
моделі єдиновладдя - довгострокового і короткострокового характеру. 
Боротьба РФ і США за геополітичне домінування на Каспії, а отже і 
контроль за транзитом нафти, а так само одним з найбільших торгових 
шляхів з Азії в Європу поставила гостро питання про роль в зазначеному 
регіоні Азербайджану, зважаючи на існуючі притензій з боку останнього до 
Росії з- за її підтримки Єревану, щодо відділення Нагірного Карабаху. 
Однак, для масштабних геополітичних проектів наявність подібної 
преференції недостатньо. Тому з упевненістю можна сказати, що 
домінування РФ на Каспії на сьогоднішній день беззастережно. Крім того, 
торгові проекти з Казахстаном дійсно дозволять на деякий час послабити 
дефіцит імпорту, особливо в легкій промисловості, а також розширити 
Феру курортного бізнесу. 
Ключові слова: зовнішньополітична ситуація, військово-промисловий 

комплекс, внутрішній валовий продукт. 
 

РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Маргулов Артур Худович 

 
Авторское резюме 

В статье дана общая оценка внутриполитической ситуации и 
стабильности правящего режима РФ, что позволило автору на сегодняшний 
день выделить два комплекса факторов, предопределяющих 
продолжительный характер модели единовластия − долгосрочного и 
краткосрочного характера. Борьба РФ и США за геополитическое 
доминирование на Каспии, а следовательно и контроль за транзитом 
нефти, а так же  одним из крупнейших торговых путей из Азии в Европу 
поставила остро вопрос о роли в указанном регионе Азербайджана, ввиду 
существующих притензий со стороны последнего к России из-за ее 
поддержки Еревана, касательно отделения Нагорного Карабаха. Однако, 
для масштабных геополитических проектов наличие подобной 
преференции недостаточно. Поэтому с уверенностью можно сказать, что 
доминирование РФ на Каспии на сегодняшний день безоговорочно. Кроме 
того, торговые проекты с Казахстаном действительно позволят на 
некоторое время ослабить дефицит импорта, особенно в легкой 
промышленности, а так же расширить феру курортного бизнеса. Таким 
образом, если с внешними вызовами официальный Кремль не только 
справляется, но и переигрывает противника, получая полную поддержку 
населения, то внутри государства, существует ряд нерешенных проблем, 
затягивание с мероприятиями по устранению которых может быть чревато 
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социальным недовольством, но локального характера, в целом не 
способного повлиять на общий фон социального напряжения страны. 
Ключевые слова: внешнеполитическая ситуация, военно-промышленный 

комплекс, внутренний валовый продукт. 
 
Problem statement and relevance. General estimate of inner 

political situation and stability of the regime of the Russian Federation 
today allows you to select two sets of factors that predetermine the 
prolonged nature of the model of autocracy: long–term and short–term 
nature. Thus, the injection of foreign voltage, directly playing into the 
hands of Russia itself, as to stimulate active development branches MIC 
contributes to GDP, creation of new jobs, increase the popularity of the 
President, the nation’s consolidation. 

The purpose of the article the development of the political 
situation in the Russian Federation. 

The main material. The long–term factors are determined by the 
Russian international policy aimed to the long term. Their main purpose 
is to create local conflicts in the regions of intersection of the geopolitical 
interests of Russia and the countries of the Western world, their long–
term freezing and involving third parties to them. This vector of foreign 
policy of Vladimir Putin’s regime has the support in military circles and 
among owners of businesses operating on the orders of the military–
industrial complex. In addition, the providing of humanitarian support to 
victims from war zones stimulates the development of light and food 
industry of the Russian Federation. 

According to official statistics of the Russian Federation, increase of 
the production of defense enterprises in 2014 amounted to 15,5 %, 
compared to 2013, due to military products, namely: electronic industry 
growth was registered at 24 %, aviation – 17,1 %, shipbuilding – 14,4 %, 
ammunition and special chemistry – 8,6 %, of conventional arms – 
5,4 %. In 2015, in comparison with the previous year, the production 
increase was noted in 12,9 % in the electronic industry for 32,6 %, 
aviation – 5,9 %, aerospace industry – 7,6 %, shipbuilding – 16,3%, 
ammunition and special chemistry – 22,3 % [1]. 

There are a few «points of contact» on the map. NATO’s borders in 
the Baltic and Eastern Europe, which are constantly threatened by 
Russian military aircraft. In this regard, the EU countries have already 
taken a number of steps to enable them to think about the relative 
security of the Russian threats. So at the summit of NATO a new strategy 
named «deterrent Prospects», was developed by the Alliance, which will 
result in the Air Force battalion in the Baltic’s. Also in the framework of 
this project, in February 2017 in Poland Heavy Tank Brigade of the US 
Army in Europe will be placed. Germany will provide the basis for 
dislocation on its territory squadron armored battalion reinforced 
forward presence. According to NATO’s military experts, these activities 
will enable the free moving of the armed forces within the framework of 
the Schengen area, which will «scare» Russia. However, in such a clear 
military logic, there is one significant caveat – the Russian mentality. The 
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stronger NATO strengthens its borders, the higher the level of 
consolidation in the Russian society and, consequently, greater 
confidence in the President, who is not afraid to conflict with such a 
powerful opponent. Protraction of the conflict in the East of Ukraine 
evidences the fact that the intention of Putinare serious. 

Ukraine, as a destabilizing force absolutely satisfies the current 
Russian leadership, because it not only allows them to keep Eastern 
Europeon their toes, but to financially exhaust EU forced to apply 
sanctions to Russia, to give risky loans to Ukraine to maintain the 
combat capability of the army and the social support of the population, 
as well as to participate in a grueling fruitless negotiations that 
undermine the EU’s reputation on the international arena. Thus, 
experienced during the Cold War, economic method of exhausting an 
enemy works well today. But even realizing it, Europe can not rufuse 
them, because they are so far the only tool used to stop the armed 
conflict in the Donbass. The question is who is going to have enough 
resources longer. Judging by the statement of the Minister of Foreign 
Affairs of Lithuania L. Linkevičius: «Someone says, let’s add more 
sanctions. But it will not cause much enthusiasm. Therefore, let us 
retain what we have. We have to be consistent ...», not all EU countries 
are confident in their persistence. 

Syrian armed conflict as an arena for open «muscle-flexing» of the 
US and Russia military–industrial complex which are, short of open 
conflict, work things out in the guise of fighting terrorism together. In 
addition, Russia is actively using Syrian territory forplacing in this region 
its military equipment, in particular the latest air defense systems that 
pose a serious threat to the Israeli and Turkish Air Force. Turkey 
adheres to the Russian position, realizing a high level of probability of 
the direct inclusion in the clashes, as a third party because of the 
interest of the Kurds to creation of Kurdistan, separating one of the 
Syrian provinces. Moving from political confrontation to a tight 
international cooperation, Putin and Erdogan have demonstrated EU and 
the US the ineffectiveness of their policies by strengthening their alliance 
with agreements for construction of «Turkish stream». The situation has 
further strengthened the credibility of the Russian President in the native 
open spaces. Since the majority of Russians consider complexity of 
relations between Turkey and the EU as an unconditional victory. In 
addition, the flow of refugees, having swept Europe, is a political bonus 
for Russia, since it contributes to an increase in social and economic 
tensions in the European Union [2]. 

The struggle between the Russian Federation and the United States 
for geopolitical dominance in the Caspian Sea, and thus control over the 
transit of oil and one of the major trade routes from Asia to Europe. 
Defining mutual interest in expanding bilateral economic cooperation 
between Russia and Kazakhstan Vladimir Putin at the meeting with 
N. Nazarbayev October 4, 2016 proposed to neutralize the negative 
factors that predetermine reduction of trade between the two countries 
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and deepen economic cooperation by expanding logistics and creation of 
transport corridors, synchronize railway and car transportation between 
the two countries. To optimize the trade within a business forum held in 
Astana from 900 to 400 participants – representing the Russian 
Federation, which confirms the high level of interest in the import of 
high–tech goods and raw materials from Kazakhstan. The seriousness of 
intentions is the fact that during his working visit to Orenburg region 
Vladimir Putin raised the issue of increasing the capacity of the border 
terminals, raising funds for their expansion and automation. An 
important aspect of this international cooperation is the creation of a 
special economic zone in the Urals and the state program of import 
substitution. As the head of Russia: «Here in Kazakhstan very good 
opportunities and I must say that Kazakhstan enjoys these 
opportunities, and the volume of those products, which might have more 
to do in our market is really growing». 

Thus, in this region under the influence of the North Atlantic 
Alliance was Azerbaijan, which claims to Russia because of its support of 
Yerevan regarding separation of Nagorno–Karabakh. However, the 
existence of such preferences is not enough for large–scale geopolitical 
projects. Therefore, we can say with certainty that the Russian 
domination in the Caspian Sea today unconditional. In addition, 
commercial projects with Kazakhstan allow to relax import deficit for 
some time, especially in the light industry. 

According to official statistics of the Russian Federation in 2014, 
the index of textile and garment production amounted to 97,5 % 
compared with 2013 was primarily due to such static steel sanctions and 
a sharp rise of the dollar, affecting the rise in commodity prices, resulting 
in a textile production decreased by 5,6 %. In 2015, the Ministry of 
Industry of Russia raised the investment appeal of the textile industry, 
using import substitution mechanism, based on the proposals of the 
countries – participants of the Customs Union and the increasing volume 
of defense contracts [3]. 

Thus, the injection of foreign voltage, directly playing into the 
hands of Russia itself, as to stimulate active development branches MIC 
contributes to GDP, creation of new jobs, increase the popularity of the 
President, the nation’s consolidation. 

Short–term factors that predetermine the development of the 
Russian society, as there are, and in the opinion of international experts, 
they can become the basis for the formation of the mood of discontent of 
large masses of the official policy of the Kremlin. Primary among which 
are the following. 

The presence of the Chechen Republic of the Russian Federation, 
tranquility which is based on the personal authority of Ramzan Kadyrov 
and his arrangements with Vladimir Putin. Another outbreak of military 
confrontation in the region is fraught with growth of protest moods in the 
Russian society, in view of the recent experience of many victims as a 
result of the fighting and numerous terrorist attacks. However, more and 
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more often in the media leaking information about the attempts on 
Chechen leader. The latter of which is prepared by the natives of the 
village of Bana, was the most ambitious, well-organized and well-armed. 
The plot was exposed due to the traitor in his ranks. Kadyrov himself 
said that «his time at the head of the region took place.» 

Thus, the struggle for the independence of the Chechen Republic at 
any time can flare up with renewed force, and therefore suggests a need 
to change the internal policy regarding the region or gain control of the 
power in the region and the use of repression mechanism. 

The high level of crime in the Russian Federation continues to 
persist, the dynamics of its oscillation does not go beyond 10%, which is 
not so little. 

During the first half of 2016 1182,5 thousand crimes in 2015 were 
registered in the Russian Federation – 2352,1 thousand (8,6 % more 
than in the same period last year), in 2014 – 2166,4 thousand [4]. 

In parallel with the increase in the number of crimes increases and 
the level of severity of their implementation. The high level of aggression 
present in society shows and promoting children’s participation in the 
fighting without rules, a wave which swept the Russian regional centers, 
but as the practice shows, sooner or later it will reach the hinterland. In 
addition, the total volume of crime Interior Ministry to add on figures 
obtained in the occupied Republic of Crimea. 

In 2015, it recorded crime in the Republic of Crimea – 27,8 
thousand and the city of Sevastopol – 8,3 thousand, in 2014 – 18,2 
thousand and 5,7 thousand, respectively [4]. 

In this connection, it should be noted the official recognition by the 
Kremlin as a terrorist organization, the Mejlis of the Crimean, which may 
contribute to an increase in the number of convicted for particularly 
serious crimes, one of which is terrorism. 

Federal Penitentiary Service in Russia is obviously not ready to 
increase the volume of its wards, in addition to the applicable methods of 
re-convicted and shape the content clearly require revision and 
modernization, as are outdated and do not correspond to modern 
realities. Proof of this is the increase in the number of riots prisoners 
who come into open conflict with the prison administration. 

In 2012, there were 12 cases of illegal actions of the group, in 2014 
– 14, in 2015 – 19 (1,5 times more than in 2012), in the first half of 2016 
– 9 cases. 

In addition to a number of Russian regions penitentiary system is 
not ready to increase the volume of prisoners, which is especially acute 
in the regions that do not have reliable transportation infrastructure 
such as Magadan, Sakhalin, Mordovia, Sakha, Kamchatka. Therefore, 
from 2017, the country is not for the commission of serious crimes 
introduced a new kind of punishment – compulsory public work. 

Conclusion. Proceeding from the above, today one of the weak 
links in the internal policy of the government of Vladimir Putin is a lack 
of attention to reforming the structures of the Interior Ministry and the 
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Ministry of Justice, in particular, it calls for the immediate reform of the 
Federal Penitentiary Service, the lack of private aviation, which does not 
allow to respond to the riots in prisons promptly, search and capture of 
fugitives, rapid redeployment to regions where there is no transport 
infrastructure. 

Thus, if the official Kremlin not only copes the external challenges, 
but replays the enemy to give full support to the population, within the 
state, there are a number of unresolved issues, delay in measures which 
once deleted can be fraught with social discontent, but a local nature, as 
a whole unable to affect the overall background of social tension 
countries. 
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Abstract 

The article deals with key aspects of the features of formation of the 
political opposition in Russia today by leaders of the opposition movement 
disclosed artificial conditions of its formation and described shortcomings in 
the activity. Special attention is drawn to the problem of power controllable 
formation of the protest movement and its complete absence at the regional 
level, which affects the formation of public opinion of ordinary Russians who 
perceive opposition leaders only as representatives of the interests of economic 
elites government centers. In addition, coverage of political permutations 
practice and experience predictability transfer of power revealed fact artificially 
created opposition, alienated from the protest movements in the country. The 
young wing opposition, or rather «non–systemic» since 2000 also is not full of 
new faces, only inside classifications change. 
Key words: opposition, political opposition party, the continuity of political 

castling, external threat, protest movement. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ В РОСІЇ 
 

Пожидаєв Євген Олександрович 
 
Авторське резюме 

У статті розкриті ключові аспекти особливостей формування 
політичної опозиції в Росії сьогодні, визначені лідери опозиційного руху, 
розкриті передумови його штучного утворення та охарактеризовані 
прорахунки в діяльності. Особливу увагу автор звертає на проблему 
контрольованості владою формування протестного руху та його повній 
відсутності на регіональному рівні, що негативно позначається на 
формуванні громадської думки пересічних росіян, які сприймають лідерів 
опозиції виключно як представників інтересів економічних еліт державних 
центрів. Окрім того, висвітлення практики політичних рокіровок та досвід 
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прогнозованості передання влади дозволило встановити факт штучно 
створеної опозиції, відчуженої від протестних рухів в державі. Проблеми 
створення «молодої» опозиції з 2000–х років характеризуються відсутністю 
системності в політичному процесі, що перешкоджає її формуванню та 
консолідації 
Ключові слова: опозиція, політичне протистояння, партія, політичні 

рокіровки, зовнішня загроза, протестний рух. 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ  
В РОССИИ 

 
Пожидаев Евгений Александрович 

 
Авторское резюме 

Объективный анализ современной политической свидетельствует о 
том, что в существующих реалиях в РФ сложился уникальный 
политический режим – де–факто – авторитаризм, де–юре – тоталитаризм. 
Характерными чертами которого являются: наличие лидера, 
осуществляющего последовательные действия по монополизации власти, 
создавшего «ручную» оппозицию, осуществляющего максимальный 
контроль над бизнесом, безоговорочно подчинившего силовой сектор, а так 
же удачно использующего ментальность россиян в создании образа «отца 
народа».  

Опыт преемственности и практика политических рокировок 
способствовали формированию в РФ дееспособной «ручной» оппозиции, 
кульминацией чего стало искусственное создание «Марша миллионов» и 
узаконивания протестного движения. Все так называемые фигуры 
современной российской оппозиции получили публичность ввиду того, что 
власть через уголовный процесс легализировала их социальный статус, 
назвав «оппозиционерами». К числу официальных российских 
оппозиционеров сегодня относят: Вадима Прохорова, Илью Яшина, Алексея 
Навального и весь список «болотных». Однако, справедливости ради стоит 
отметить, что единства в их рядах нет, поскольку большинство из них 
заинтересованы в собственном внешнем пиаре, а потому ведет жесткую 
внутреннюю конкурентную борьбу. Именно так выглядят действия Алексея 
Навального, который начал борьбу с коррупцией, поговорил об этом, создал 
Фонд борьбы с этим явлением, но так и не был поддержан коллегами по 
оппозиции. Более того идеологические метания А. Навального от либералов 
к поддержке крайних националистов в лице Дмитрия Демушкина, плюс 
надменность в поведении с рядовыми гражданами во время митингов, 
собраний и личных встреч, однозначно снимают А. Навального как 
кандидата в лидеры даже «ручной» оппозицией. Безусловно, если 
оценивать всех фигурантов, то наиболее качественно работу 
оппозиционера ведет Михаил Ходорковский. Команда которого работает по 
западным канонам и визуально создает красивую картинку, однако мало 
эффективна для получения поддержки среди рядовых россиян.  

Вероятно, избирательные проекты нужны оппозиции, как и власти 
лишь с одной целью показать, что борьба с режимом идет. Новых лиц нет, 
поэтому предпринимаются попытки раскрутить, немного подзабытых 
активистов былых протестов. Примером такого ре-брендинга может 
служить образ Марии Бароновой, успешно выступившей в нынешней 
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избирательной кампании по мажоритарному избирательному округу города 
Москва при поддержке созданного Михаилом Ходорковским проекта 
«Открытые выборы». Оппозиция не только показала свою недееспособность 
в качестве альтернативы действующему режиму, а усугубила ситуацию 
усилившимися внутренними противостояниями. Так, на слуху конфликт 
среди лидеров партии «ПАРНАС», возглавляемой Андреем Пивоваровым, 
Вадимом Прохоровым, Ильей Яшиным, которые прямо обвиняют 
действующего лидера партии Михаила Касьянова в провале выборов, из-за 
его личной инициативы расширить круг оппозиционеров баллотирующихся 
по спискам «ПАРНАС» людьми мягко говоря, не либеральной окраски. Еще 
одной особенностью российской оппозиции, косвенно обличающей ее связь 
с властью может служить ее эпизодичная активность, и откровенное 
игнорирование родной глубинки. Общаясь с рядовыми россиянами 
регионов отдаленных от центра, легко прийти к выводу, что регионы 
абсолютно закрыты, они вне поля интереса оппозиции. 
Ключевые слова: оппозиция, политическое противостояние, партия, 

преемственность, политические рокировки, внешняя угроза. 
 

Problem statement and relevance. Objective analysis of modern 
political situation affirms Putin an ultimate leader, according to reality of 
Russia. Any kind of replacement of this political figure is not appropriate, 
even through input of a legal recipient, because in such conditions of 
geopolitical opposition (economical sanctions, Syria, Crimea, Donbass) 
lead to resource partition between regional elites and in Russia and 
weaken the whole state.  

Despite all the economical difficulties, for Russia having present 
stable and controlled situation is much more beneficial than uncertainty 
and uncontrolled possession limits.  

The purpose of the article – analysis specificity of formation of the 
political opposition in Russia 

The main material. Unique political regime has set up in Russia 
today. In fact it is autoritarism, de sure totalytarism, which can be 
characterized by having a leader, who consecutively monopolizes 
authority, inculcates «manual» opposition, executes maximal control of 
business, subdues military sector and successfully uses mentality of 
russians in creation of a «nation father» image.  

These are five basics, which guarantee stability of Putins regime, 
invented during Putin`s directorate and successfully developed the 
present day.  

Continuity receivership and political castles practices with Dimitry 
Medvedev only were used as a method to probe the society, in order to 
give the elective body, including «oppositionists» a possibility of revealing 
and understanding benefits and defects of both presidents directorate.  

Exactly in a period of Medvedev`s directorate Putin strengthened 
his relation with regions and got Chechnya leader as great binding 
factor.  

Such political castles finally set up a «manual» opposition capable 
of functioning. 

The culmination of this project was the creation of the «March of 
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Millions» and followed by legalization of this movement as anti-Russian 
and anti-people. All figures of contemporary Russian opposition received 
publicity not so much due to its activity, but due to the fact 
that authorities through the criminal process legalized their social status 
and called them «opposition». Thus, in 2012 the project of formation of 
so-called non-system opposition has finished, and in fact, such 
opposition is more than systemic, functional and «manual», that is part 
of a monolithic regime. Any action both domestic opposition and in exile, 
work on the image of Russia, internal upheaval are not expected, they 
are not profitable, as the Russian opposition as anyone in the world 
understand the difference between the two actions: to criticize the 
government's actions and to take responsibility for the rise to power.  

Let’s consider the applied aspect of the facts demonstrating 
the inviolability of Putin's regime. 

Nomenclative opposition, the basic principle of its functioning «good 
cognac – aged brandy». New effective figures are not here, and it is an 
objective result of teamwork of so-called recognized «opposition» 
parliamentary parties with their leaders unchanged: Gennady Zyuganov, 
the Communist Party; Vladimir Zhirinovsky, the LDPR, with fewer claims 
and scale, but, as the old guard Grigory Yavlinsky with the party 
«Yabloko». Each of these forces work out the appearance of the 
opposition in terms of the ideological components: Communist or Liberal 
Democratic Party. However, Zyuganov and Zhirinovsky no more than 
heralds to determine in what direction and when you can «attack» on the 
government. If we conduct monitoring federal media we can prove a 
direct trend: both representative of the opposition with a definite 
accuracy set the tone, rhythm to anti–Putin political speeches, and also 
gently and quickly remove the sharpness of the raised issues.  

The young wing opposition, or rather «non–systemic» since 2000 
also is not full of new faces, only inside classifications change. There are 
among the less flickering Russian opposition Vadim Prokhorov, Ilya 
Yashin, Alexei Navalny and the entire list of «marshy», but there is no 
unity in the ranks, as there is no comprehensive system work against the 
current regime. Young Russian opposition is increasingly interested in 
their own internal and external public relations competition and 
confrontation Putin regime is the extra load, even a personal initiative. 
These are political attempts of Alexei Navalny, who began the fight 
against corruption, talked about it for a while, created the Foundation to 
fight it, but was not supported by opposition colleagues. Moreover 
ideological throwing A. Navalny from the liberals to support of the 
extreme nationalists in the face Dmitry Demushkina, plus arrogance in 
behavior with ordinary citizens during rallies, meetings and personal 
meetings, definitely remove A. Navalny as a candidate for the leaders 
even of «manual» opposition 

Of course, if we evaluate all of the defendants, the most 
qualitative job leads opposition leader, Mikhail Khodorkovsky. His team 
is really working on the Western canon and visually creates a beautiful 
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picture, but not effective enough to gain support among ordinary 
Russians. Take his latest project – seems to be a conscious move away 
from the dirt of election, an attempt to support the objectively worthy in 
the framework of the «open elections» and to offer the Russians 
simultaneously watch the real candidates companies and monitor 
process of violating their rights. Thus, indirect attempts to take part in 
the elections to the State Duma to create the image of thinking 
and modern politic (out of 24 candidates of the «Open Russia» 19 came to 
the day of voting, of course, with no chance to enter the Duma) were very 
little effective. In addition, there is one significant observation – the 
mentality of Russians, inherent as well to business elite, which sees 
Mikhail Khodorkovsky as an opposition member of Western policy, as an 
alien. Mikhail Khodorkovsky’s attempts to unite the opposition at least in 
the presidential elections look flaccid. «Open Russia» has announced a 
new project – «Instead of Putin». The aim of the project is to select an 
alternative candidate for president of Russia, who, with the support of 
Mikhail Khodorkovsky will be able to compete with Putin in the elections 
in 2018. However, these lists contain all the same colorful names 
(Mikhail Kasyanov, Grigory Yavlinsky, Vladimir Ryzhkov, Alexei Navalny 

and others) which are definitely not competitors with Putin.  

Probably opposition need electoral projects, as well as power only to 
show that the fight against the regime goes on. There are no new people, 
so there are attempts to unleash a little half-forgotten activists of former 
protests. An example of such re-branding is the image of Mary Baronova, 
who successfully performed in the current election campaign on the 
majoritarian election district of Moscow, with the support of the project 
«open choice» created by Mikhail Khodorkovsky. A feature of the 
campaign was the policy of Mary conscious disregard for Putin. A similar 
image is working with the candidate who comes from the ranks of the 
party «Yabloko» Dmitry Gudkov. At the same time, none of the opposition 
force of «the Young opposition» could bring to the State Duma some their 
people in single member constituencies. But the «United Russia» has 
successfully won the majority of seats in parliament and in single 
member constituencies, confirming the well-known principle of «divide 
and rule». 

The opposition has not only demonstrated its incapacity as an 
alternative to the current regime, but aggravated the situation with 
strengthen internal confrontations. For example, there is a conflict 
among the leaders of the party «Parnassus», headed by Andrei Pivovarov, 
Vadim Prokhorov, Ilya Yashin, who directly accused the current party 
leader, Mikhail Kasyanov’s in election failure, due to his personal 
initiative to expend a circle of opposition running for seats on the list of 
«Parnassus» who are not a liberals. We are talking about Vyacheslav 
Maltese who is well-known for his radical views. If analyzing the rhetoric 
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of his thesis during the electoral debates and the fact of admission to 
federal channels, a hand of a script writer becomes apparent. In fact, the 
scandal that erupted after the elections among the party leaders of the 
opposition «Parnassus», has become a great distraction stroke smoothing 
general tossing back and forth of opposition, screaming about the facts 
of falsification and low turnout. 

Another feature of the Russian opposition, convicting its indirect 
relationship with the government is serving its episodic activity and open 
disregard of a native heartland. Communicating with ordinary Russians 
from regions distant from the center, it is easy to conclude that the 
regions are completely closed, they are outside the field of interest of the 
opposition, as a result of the social reality of Russians aims to support 
image – Russian one and only; the current government is not perfect, but 
there is no alternative, and in a similar vein. 

Opposition`s methods of combating: the election or the protests. 
Mass protests, or rather the lack are an articulate argument – the protest 
is not much ideological, but financially expensive, and regional elites will 
not share the cake with Putin capable of functioning. Here, the course 
and the results of the fall 2016 election campaign convincingly prove – 
authorities fully control all the scenarios. While the opposition talk about 
the limitation of the right to free elections, official numbers strongly 
claim the availability and growth of the subjects of the electoral process. 
Otherwise, how a trend can be considered – in 2011, only seven political 
parties had the opportunity to fight for a place in the State Duma, and 
already in 2016 – 14 political parties. Background of democracy is not 
just respected, but full of the opposition. But the fact that in this 
pluralism election results implied not just a majority of pro–government 
party «United Russia», but a constitutional majority – it is the success of 
the strategy and tactics of the Putin regime. 

The mentality of Russians, who on one hand will always justify any 
acts of their king (especially in case of successful contradiction with 
external threats), and on the other hand, the historical mistake of 
Russian intellectuals – they always work with themselves ignoring the 
people. The stability of Putin`s regime effectively supported by a system 
of incentives – if you support the President and the «United Russia» a job 
for you is guaranteed. The opposition in its present state can not offer 
the best jobs the in budgetary sector, so it is not a competitor to the 
regime. Most Russia’s people are under everyday high quality and 
systematic propaganda. Basic motto for the Russians – the salvation of 
the brotherly people (people support military operations in Ukraine, 
because they are convinced that Russia is struggling against fascism); 
saving the world from LIH (operation in Syria); in EU countries there is 
no security, there is terror; in fraternal Ukraine – fascism – all the result 
of liberal values, unless you want a similar chaos. Objectively already 
over 200 km from Moscow and further to the margins, Native Russians 
and satisfied with their life and regime. The minimum set of products 
and a strategic stock of alcoholic beverages guarantee stability and low 
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pretension potential. According to «Leva-center» only 10 % of respondents 
reveal the possibility to take part in political protests. The problem of 
most of the researchers from the Western countries, the United States 
and a number of experts in Russia itself, is that evaluating the prospects 
of the regime of the current government and arguing about the 
opposition and the upheavals they ignore or do not know the level and 
quality of life in the regional context. Indeed turnout at the elections was 
low in 2016, which makes it possible to agree with the part of the experts 
which believe that people do not see the point in the election. The matter 
is not in that here is no alternative to the ruling party or that people do 
not believe in a fair procedure for their conduct, we can assume people 
are satisfied with the situation in the country, the election for them are 
just a formality. You must also clearly understand, the average Russian 
will not vote and support any candidate having the support of the United 
States or Western Europe, in such circumstances, the choice will be for 
the «worst» but mine!  

Proceeding from the above, one conclusion arises: in modern reality 
the only threat to the regime of Vladimir Putin is not the hand, systemic 
opposition, but banal physical death 
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ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОГО ВІДЧУДЖЕННЯ  
В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ 

 
Доля Ірина Миколаївна 

доцент кафедри соціології та політології, 
Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний інститут» 

 
Авторське резюме 

У статті досліджуються причини зростання політичного відчуження 
серед громадян України. Автор аргументує свідоме відсторонення більшості 
представників українського соціуму від політичних інституцій, що є 
підтвердженням збереження загальної кризи політичної системи у державі. 
У статті доведено збереження негативних тенденцій у площині взаємин 
між джерелом влади – українським народом і його представницькими 
інституціями влади, через три індикатори: рівень активності у виборчих 
кампаніях, рівень довіри населення до влади і протесна активність 
громадян. Визначені тенденції, підсилюються не лише неефективністю дій 
політичних та державних акторів, а залежать від формування почуття 
страху у громадян через неспроможність влади врегулювати триваючий 
військово-політичний конфлікт в межах держави України. Враховуючи 
збереження розглянутих негативних тенденцій у політичному житті,  автор 
припускає подальший процес збільшення практик політичного відчуження. 
Ключові слова: відчуження, політична влада, політичне відчуження, 

соціально-економічне життя, довіра, протести, вибори.  
 

ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТЧУЖДЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ СОЦИУМЕ 

 
Доля Ирина Николаевна 

 
Авторское резюме 

В статье исследуются причины роста политического отчуждения среди 
граждан Украины. Автор аргументирует сознательное отстранение 
большинства представителей украинского социума от политических 
институтов, что является подтверждением сохранения общего кризиса 
политической системы в государстве. В статье доказан факт сохранения 
отрицательных тенденций в плоскости взаимоотношений между 
источником власти – украинским народом и его представительными 
органами власти, через три индикатора: уровень активности в 
избирательных кампаниях, уровень доверия населения к власти и 
протестная активность граждан. Определенные тенденции, усиливаются 
не только в результате не эффективности действий политических и 
государственных актеров, а зависят и от формирования чувства страха у 
граждан через невозможность власти урегулировать длящийся военно-
политический конфликт в пределах государства Украины. Учитывая 
сохранение рассмотренных отрицательных тенденций в политической 



Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць  

229 

жизни, автор допускает дальнейший процесс увеличения практик 
политического отчуждения. 
Ключевые слова: отчуждение, политическая власть, политическое 

отчуждение, социально-экономическая жизнь, доверие, протесты, 
выборы. 

  
THE PROBLEM OF POLITICAL EXCLUSION  
IN THE MODERN UKRAINIAN SOCIETY 

 
Iryna Dolia  

 
Abstract 
Author of the article has conducted a study of reasons that affect the 

growth of the level of political alienation among citizens of Ukraine. He took as 
the basis of existing scientific approaches to determine the nature of the 
causes of exclusion, including the political, the author has studied 
manifestations of alienation in Ukrainian society. Special attention is paid to 
the concept was Pierre Bourdieu, who determines the cause of the political 
alienation of the principles of representative democracy. Based on the concept 
of Pierre Bourdieu, the author of the article to prove the fact of conservation of 
negative trends in the plane of the relationship between the source of power – 
the Ukrainian people and its representative bodies. The relationship between 
the population and the authorities carried out through three indicators: the 
level of activity in the election campaigns, the level of public confidence in the 
authorities and citizens protest activity. The author analyzes the electoral 
activity of Ukrainians during the last election campaign in the selection of the 
President and Members of Parliament. 

Based on the data of sociological two campaigns sociological services, the 
article substantiates a sharp decline in the level of trust on the part of citizens 
in the political institutions of power. Namely, a drop in the level of confidence 
in the President of Ukraine and deputies of the Parliament. At the same time, 
the majority of Ukrainians do not see any mechanism for changing the 
situation in the country for the better, so deliberately chosen pattern of 
behavior – alienation from politics and disengagement from public affairs. 
Although fixed sociologists high protest potential, its practical implementation 
is still at a low level. Demonstrations, rallies and pickets taking place, but they 
are not of a systemic nature, are not widespread and most importantly their 
effectiveness is reduced to zero. In the face of deteriorating socio-economic 
indicators of Ukrainian life, they prefer not to appeal to the political 
institutions, requiring changes in public policy, and are alienated from politics, 
choosing the model of individual survival. 

Certain trends are enhanced not only by the effectiveness of actions are 
not political and public actors, and also depend on the formation of a sense of 
fear among the citizens through the inability to settle the lasting power of the 
military-political conflict within the state of Ukraine. Given the persistent 
negative trends discussed in the political life, the author admits the further 
process of increasing political alienation practices. 
Key words: alienation, political power, political exclusion, socio-economic life, 

confidence, protests, elections. 
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Постановка проблеми. Політична система сучасної України як 
і на час набуття державної незалежності знаходиться у кризовому 
стані, що характеризується наступними рисами: відсутність дієвих 
політичних партій; закритість політичних інститутів, як на 
місцевому, так і на загальнодержавному рівні; збереження залежності 
внутрішньої державної політики від зовнішніх партнерів і, 
безумовно, відсутність політичного лідера національного формату. 
При збереженні комплексу вже законсервованих тенденцій, що 
набули сталого характеру, на сьогоднішньому етапі,  визначальним 
фактором впливу на внутрішньополітичні процеси є існуючий 
військово-політичний конфлікт на Донбасі. Наслідком кризи 
політичної системи що супроводжують політичне життя сучасної 
України є зниження рівня політичної участі та зростання частки 
громадян, яка свідомо обирає моделлю своєї поведінки – практику 
політичного відчуження. Фактично під впливом стрімких змін 
внутрішньополітичного життя країни та геополітичних векторів, 
переважна більшість громадян вважає доречним залишити сферу 
політику політичним діячам, фактично не сприймаючи жодного з них 
в якості політичного лідера. Як результат, в сучасній політичній 
системі можна спостерігати формування цікавого, але загрозливого 
феномену – населення визнає фактичну закритість влади і лише 
формально її контролює «ілюзія довіри»), а інститути політичної влади 
імітуючи зацікавленість у пошуку діалогу з населенням, по факту 
лише створюють ілюзію «творення державних дій» задля населення. 
Продовження подібної практики негативно позначиться як на 
збереженні внутрішнього балансу в державі, так і сприятиме 
зниженню авторитету держави на світовій арені. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Розглядаючи 
проблематику низької участі населенні у політичному житті країни 
важливо визначити передумови процесу відчуження як наукової 
категорії. Термін «відчуження» досліджується у працях багатьох 
вчених, зокрема, Ж. Ж. Руссо, Г. Ф. В. Гегеля, К. Маркса, М. Вебера, 
П. Бурд’є тощо. Виходячи з того, що відчуження є процесом 
відторгнення від людини будь-яких суспільно значимих продуктів 
діяльності й перетворення їх у ворожі, вчені намагаються пояснити 
природу цього явища. Так, політичний аспект відчуження визначав 
Ж. Ж. Руссо називаючи джерелами відчуження існування протиріч 
сформованих внаслідок нерівних відносин між державою й 
суспільством [6]. У свою чергу К. Маркс головною причиною 
політичного відчуження називав існування антагоністичних 
суспільних відносин, проявом яких в умовах панування буржуазного 
способу виробництва виступає відчуження матеріально характеру 
товарне відчуження). До таких видів відчуження К. Маркс відносив – 
відчуження від людини знаряддя й продукту його праці, власності, 
соціальної сутності людини, також відчуженість соціальних 
інститутів, які перетворюються в бюрократичні системи, побудовані 
за ієрархічним принципом, і протистоять людині. Інструментом який 
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може подолати відчуження вчений вважав заходи пролетарської 
революції [1, с. 45-60]. 

Доволі цікавим є підхід до природи відчуження в рамках якого 
політичне відчуження є результатом прогресу суспільства і змінам у 
комунікації людини з людиною, відбувається відхід від прямих 
контактів, які заміщуються системою посередників. У цьому 
загальному підході особливої уваги заслуговує точка зору Г. Маркузе 
та П. Бурд’є. Представник екзистенціонального напрямку Г. Маркузе 
виходив із того факту, що розвинуте суспільство калічить духовний 
світ людини, як результат цінності уніфікуються, внутрішній світ 
людини звужується і вона реалізує шаблонну модель поведінки задля 
досягнення обмежених інтересів. Суспільство маніпулює потребами 
людини нав’язуючи йому різноманітні помилкові матеріальні й 
інтелектуальні потреби, що формують життєвий «ідеал» й, відповідно, 
модель «одномірної людини» [4, с. 20-32]. Отже, людина втрачає сенс 
свого власного життя, відбувається заміна реальності ілюзією тих хто 
фактично керує суспільством. А саме ідеали демократичного 
суспільства змушують людину свідомо відійти від сприйняття себе 
рабом, повірити що людина є вільним громадянином, але це лише 
зовнішня оболонка, а внутрішньо людина стала рабом системи і 
більшість з них не розуміє, що «раби розвиненої індустріальної 
цивілізації – сублімовані раби...» [8, c. 326]. Факт розуміння поглиблює 
екзистенціональний розрив, людина зневірюється у своїх силах і 
однією з форм демонстрації такого розуміння є політичне 
відчуження.  

Досліджуючи сучасне суспільство П. Бурд’є вивів закономірність 
залежності проявів відчуження від природи демократії в цілому. 
Мається на увазі один з базових принципів формування інститутів 
демократичної політичної системи – принцип представництва. 
Вчений довів, що політичне відчуження громадян є результатом 
представницької демократії яка створює «поле» для узурпації влади 
«уповноваженими особами» над тією групою, від якої вони й 
одержали владу. То б то порушення балансу між представництвом 
делегованих повноважень захист інтересів населення, що є джерелом 
влади і делегує повноваження) призводить до легалізованого 
панування обраних над виборцями. З часом довірена особа, 
привласнюючи авторитет групи, може вдаватися до маніпулятивних 
технологій, приховуючи або видаючи свій приватний інтерес за 
суспільний, груповий. Також П. Бурд’є доводить що політичне 
відчуження притаманне будь якому демократичному суспільству, але 
в одних умовах, інтереси тих хто делегує повноваження і виконавців 
в цілому збігаються, і тим самим створюють більш менш комфортні 
умови для більшості громадян можна вести мову про «легітимне 
ліцемір’я». У тих випадках коли в суспільстві відбувається значний 
розрив між інтересами громадян і представницьких, обраних ними 
інституцій відбувається криза довіри, яка по суті вже не є 
демократичною формою правління [2, с. 97-103]. 
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Метою статті є дослідження причин низької політичної участі 
громадян в українському соціумі та мотивації до обрання моделі 
політичного відчуження. 

Виклад основного матеріалу. Проблематика політичного 
відчуження набуває нових рис і стає визначальною у розгляді 
політичних процесів в сучасному українського соціуму. Своєрідними 
індикаторами відчуження є показники виборчої явки під час 
виборчих перегонів; рівень довіри до політичних інститутів та 
протесний рух населення. Результати виборчої активності під час 
останніх виборчих кампаній в Україні засвідчили збереження доволі 
високих показників виборчої явки. Так, за даними Центральної 
виборчої комісії України у травні 2014 року на виборах Президента 
України явка була понад 60 % і у жовтні 2014 року на позачергових 
виборах до Верховної Ради України – виборча явка становила – 
52,4 % виборців. Такі високі показники доволі легко обґрунтувати: 
по-перше, форс-мажорний стан відсторонення від повноважень 
голови держави, політичний конфлікт в межах парламенту тощо), все 
це потребувало швидкого переформатування законодавчої та 
виконавчої гілок влади; і по-друге, елементарне почуття страху, через 
загрозу зовнішньої агресії, намагання перекласти прийняття рішення 
на політичних лідерів. Проте, на сучасному етапі, жодний із вище 
перерахованих аргументів, які обумовили підтримку населенням 
політичних інституцій, не спрацювали. По факту, обрані лідери 
виявилися неспроможними до рішучих дій і головне не забезпечили 
повернення життя громадян у стан безпеки. Саме тому, відповідно до 
соціологічних вимірів, при проведенні виборів, сьогодні, явка буде 
доволі низькою. За даними соціологічного опитування, проведеного в 
травні 2016 року  Фондом «Демократичні ініціативи», переважна 
більшість українців проти будь-яких дострокових виборів, тому що 
вважають, що якісний склад обранців народу абсолютно не 
зміниться, 41 % респондентів, уважає, що новий парламент буде 
таким же, як і нині діючий, а 8,5 % уважає, що він буде ще гірше [5]. 

Українці змушені жити з нинішнім Президентом фактично не 
довіряючи йому, більше того показники довіри знижуються з кожним 
місяцем. Так, наприклад, за даними Фонду «Демократичні 
ініціативи», баланс довіри українців до Президента П. Порошенко на 
початку його каденції в грудні 2014 року становив +5 %, а вже рівно 
через рік у грудні 2015 року – 40 %, травень 2016 року показник – 
48 % [5]. А за даними опитувань, проведених Соціологічної групою 
«Рейтинг», проведених у період лютий-березень 2016 року, якщо в 
березні 2014 року діяльність Президента П. Порошенко схвалювали 
33 % респондентів, а в лютому 2016 року, таких вже тільки 15 %, у 
той час як кількість громадян, які не підтримують дії гаранта різко 
зросла з 27 % у березні 2014 року, до 43 % у лютому поточного року 
[3]. З огляду на, нові затримки із введенням безвізового режиму для 
українців у країнах ЄС, обіцяного вже на літній відпускний період 
поточного року, а також падіння життєвого рівня у зв’язку з новою 
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тарифною політикою у житлово-комунальній сфері, високу 
ймовірність активізації бойових дій на Донбасі, то довіра до 
Президента буде падати і в подальшій перспективі. 

Недовіра до політичних інституцій серед громадян не стримує 
владу від спроб укріплення своїх позицій, навіть навпаки політичну 
пасивність використовують як ширму для переформатування зон 
впливу. Яскраво це підтверджують взаємини між гілками влади в 
українській політичній системі. Незважаючи на начебто б існуючу 
коаліцію у Верховній Раді, що підтримує нинішній уряд на чолі з 
В. Гройсманом, у реальній дійсності це очевидна й своєчасна 
технологія так сказати процесу очищення влади. З огляду на 
абсолютну «ефірну тишу» після відходу з поста прем’єра А. Яценюка, 
усе більше очевидним стає той факт, що заміна одного прем’єра 
іншим ніяким чином не вплинула на політичний курс країни, скоріше 
це змушений хід зняти напругу в суспільстві, підтримати ілюзію 
чистоти влади й іміджу незаангажованості Президента. Але якщо 
подивитися ще глибше й згадати, як відбувався прихід до влади 
нового уряду, то можна чітко побачити, що з моменту розпаду старої 
коаліції «Європейська Україна» «Блок Петра Порошенко», «Народний 
фронт», «Самопоміч», Радикальна партія Олега Ляшка, ВО 
«Батьківщина») і створенням нової «Блок Петра Порошенко», 
«Народний фронт») парламент став небезпечно керованим, а 
процедура прийняття рішень усе більше походить на «демократію 
часів Політбюро». Мова йде про застосування вперше в історії 
українського парламентаризму гарантованого Конституцією України 
імперативного мандата, що дає право політичній силі позбавляти 
депутатського мандата у випадку не входження або виходу депутата 
зі складу фракції партії, за списками якої його обрали до парламенту. 
Завдяки цій нормі «БПП», оперативно виключив депутатів Е. Фірсова, 
М. Томенко й замінив їх на більш лояльних А. Бригінца, 
Д. Білоцерковного, які й принесли необхідні голоси за нову коаліцію. 
Крім цього практика імперативного мандата показала подальшу 
перспективу українського парламенту – посилення владних 
повноважень у руках політичних лідерів [7]. Як результат, Президент 
й уряд втілюють завдання міжнародних кредиторів, не враховуючи 
інтереси джерела їх повноважень – українського народу, а Верховна 
Рада стала повністю недієздатним формальним політичним 
інститутом! З огляду на той факт, що сучасні політичні партії України 
зберігають свою регіональну прив’язку й живуть інтересами фігури 
політичного лідера, вихідця певного регіону. Таке позиціювання 
політичних сил протягом  усього періоду незалежності України, 
остаточно підірвало довіру українців до виборчого процесу й партій у 
цілому. Підтвердженням поглиблення політичного відчуження 
громадян є і стабільність у оцінках діяльності представницького 
органу – Верховної Ради України. А саме, якщо в лютому 2014 року 
повністю не схвалювали дії депутатів Верховної Ради 50 % 
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респондентів, вже у лютому 2016 року відсоток збільшився і 
становив – 59 % респондентів [3]. 

Опозиція в нинішній Верховній Раді України, як власне кажучи, 
і в по передніх скликаннях – формується за принципом піару так 
званих опозиціонерів на тлі критики будь-яких дій владної еліти, при 
цьому кардинальних відмінностей від пропонованих альтернативних 
рішень загальнодержавному курсу ніхто не висуває. Це легко 
відстежити за тривалим курсом реформ, види реформ і методи 
їхнього впровадження ідентичні з 2004 року, незважаючи на зміну 
правлячих груп.  

Розглянувши перші два індикатори політичного відчуження 
простежимо останній – протесний дух українського народу. 
Незважаючи на досвід організації й проведення в Україні серії 
«майданів», необхідно чітко розуміти, що для української ментальності 
характерною рисою є «дух протесту», але лише на словах. Низький 
рівень громадської самоорганізації, тенденція очікування «рішення зі 
сторони», що хтось прийде й вирішить проблему – це домінуюча риса 
української політичної нації. І цим же ми можемо пояснити успіх 
політичних технологій маніпулювання юрби, які активно 
впроваджуються в українському просторі з 2004 року.  

Очевидність неготовності українського народу відстоювати свої 
права яскраво підтвердилася поточного року. А саме, при девальвації 
національної валюти, що підсилюється розривом між рівнем реальних 
доходів громадян і ростом цін, а також з трьома поетапними 
подорожчаннями на тарифи житлово-комунальної сфери, жодних 
масових протестів громадян зафіксовано не було. Лише поодинокі, 
несистемні випадки пікетів і мітингів окремих категорій громадян 
періодично турбують  державні структури, однак більшість воліє 
проявляти терпимість, самостійно влаштовуючи своє життя, 
намагаючись максимально відійти від залежності від держави 
енергозберігаючі технології, твердотопливні котли, колодязі для води 
тощо). Соціологи фіксують певний сплеск протесного потенціалу, але 
він не підтверджується реальними діями. Так, у грудні 2015 року 
26,5 % населення вважало, що в їхньому місті селі) найближчим 
часом можливі масові виступи протесту 6,5 % з них у цьому впевнені, 
а 20 % уважають це можливим). Разом з тим 38 % уважають масові 
протести найближчим часом малоймовірними, а 20 % упевнені, що 
протестів не буде [5]. Якщо розглядати більш глибоко причини 
пасивності українців, то тут чітко простежується поява нових 
причин, які ще більше перетворюють українців у безправну юрбу, що 
легко піддається технологіям. Мова йде, по-перше, про наявність 
невдалого досвіду масових протестів в 2004-2005 роки, 2013 рік, які 
не тільки не змінили систему влади, а ще більше загострили ситуацію 
у країні показавши безвихідність участі народу й, по-друге, 
безумовно, відчуття тотального колективного страху, викликаного 
бойовими діями на Донбасі, але при цьому страх не за Донбас, а за 
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регіон свого персонального проживання, по формулі «нехай краще 
там, чим тут». 

Висновки. Реаліями політичного життя сучасної України є різке 
зниження довіри до представницьких органів влади, на фоні 
зростання тотального відчуття страху за власне майбутнє, яке 
загострюється внаслідок збереження військово-політичного 
конфлікту. Більшість громадян втративши віру у власні сили 
впливати на владу та формувати державну політику – свідомо 
обирають модель політичного відчуження. Її особливістю є 
формування у суспільній свідомості почуття безвиході і приреченості. 
Подальше збереження таких тенденцій на жаль зводить на нівець 
пошуки механізмів консолідування українців і навпаки формує 
модель поведінки за схемою – «я сам по собі». Отже, зростання 
політичного відчуження в українському соціумі є платформою для 
узурпації владних повноважень на всіх управлінських рівнях.  
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Abstract 
Thus, in this region under the influence of the North Atlantic Alliance 

was Azerbaijan, which claims to Russia because of its support of Yerevan 
regarding separation of Nagorno-Karabakh. However, the existence of such 
preferences is not enough for large-scale geopolitical projects. Therefore, we 
can say with certainty that the Russian domination in the Caspian Sea today 
unconditionally. In addition, commercial projects with Kazakhstan does allow 
for some time to relax import deficit, especially in the light industry. The 
author believes that injecting foreign voltage, directly playing into the hands of 
Russia itself, as to stimulate active development branches MIC contributes to 
GDP, creation of new jobs, increase the popularity of the President, the nation's 
consolidation. The article highlights the key trends in the development of the 
political situation in the North Caucasus today today. 
Key words: foreign policy situation, the military-industrial complex, the gross 

domestic product. 
 

ВІРОГІДНІСТЬ ЗАГОСТРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ  
НА ПІВНІЧНОМУ КАВКАЗІ 

 
Карманщікова Лідія Леонідівна 

 
Авторське резюме 

Таким чином, у зазначеному регіоні під впливом північноатлантичного 
альянсу залишився Азербайджан, який має претензії до Росії через її 
підтримки Єревану, щодо відділення Нагірного Карабаху. Однак, для 
масштабних геополітичних проектів наявність подібної преференції 
недостатньо. Тому з упевненістю можна сказати, що домінування РФ на 
Каспії на сьогоднішній день беззастережно. Крім того, торгові проекти з 
Казахстаном дійсно дозволять на деякий час послабити дефіцит імпорту, 
особливо в легкій промисловості. На думку автора, нагнітання 
зовнішньополітичного напруги, грає на руку безпосередньо самої Росії, 
оскільки стимулює до активного розвитку галузей ВПК, сприяє збільшенню 
ВВП, появи нових робочих місць, зростання популярності Президента, 
консолідації нації. У статті висвітлено ключові тенденції розвитку 
політичної ситуації на Північному Кавказі сьогодні сьогодні  
Ключові слова: зовнішньополітична ситуація, військово-промисловий 

комплекс, внутрішній валовий продукт. 
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ВЕРОЯТНОСТЬ ОБОСТРЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 
Карманщикова Лидия Леонидовна 

 
Авторское резюме 

Северный Кавказ для России всегда был стратегически важным 
регионом, понимание роли которого, как «ворот Ближнего Востока», 
сложилось исторически, параллельно сформировав стереотипы, 
характеризирующие его. Сегодня, в системе государственного управления 
Российской Федерации в качестве координирующего органа, 
занимающегося мониторингом развития указанного региона и 
методологическим сопровождением реализации экономических программ 
является Министерство по делам Северного Кавказа. Изучаемый регион 
считается для России стратегическим направлением, о чем 
свидетельствуют масштабы федеральных инвестиций приоритетами для 
распределения которых являются сельское хозяйство, добывающая и 
обогатительная промышленность, а так же туризм. Таким образом, в 
указанном регионе под влиянием североатлантического альянса остался 
Азербайджан, имеющий претензии к России ввиду ее поддержки Еревана, 
касательно отделения Нагорного Карабаха. Однако, для масштабных 
геополитических проектов наличие подобной преференции недостаточно. 
Поэтому с уверенностью можно сказать, что доминирование РФ на Каспии 
на сегодняшний день безоговорочно. Кроме того, торговые проекты с 
Казахстаном действительно позволят на некоторое время ослабить дефицит 
импорта, особенно в легкой промышленности. По мнению автора, 
нагнетание внешнеполитического напряжения, играет на руку 
непосредственно самой России, поскольку стимулирует к активному 
развитию отраслей ВПК, способствует увеличению ВВП, появлению новых 
рабочих мест, росту популярности Президента, консолидации нации. В 
статье освещены ключевые тенденции развития политической ситуации на 
Северном Кавказе сегодня сегодня. 
Ключевые слова: внешнеполитическая ситуация, военно-промышленный 

комплекс, внутренний валовый продукт. 
 
Problem statement and relevance, before talking about the North 

Caucasus as a perspective region for fomenting a new hotbed of ethnic 
conflict or back edge of radical Islam it is necessary to analyze the factors 
affecting the association into a serious force that is capable to loudly 
declare itself on the international scene.  

The purpose of the article − analathis the probability of 
aggravation of the situation in the North Caucasus. 

The main material. There are several factors affecting the 
association into a serious force that is capable to loudly declare North 
Caucasus on the international scene: 

1. Polyethnicity of the region. Historically happened, that ethnically 
North Caucasus is a heterogeneous enclave, which was formed on the 
basis of adherence to the indigenous population of immigrants from 
other regions of the Middle East or Asia. Also, should not be discounted 
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and the colonial policy, which was carried out since the seventeenth 
century by the Russian Empire. Indigenous people in the region are: 
Kabardians, Adygei, Cherkess, Abaza, Chechens, Ingush, Kists who 
professes Islam and belongs to the Sunni stream, as well as the eight 
nations of Dagestan who represents the Shiite direction. Thus, ethnic 
carat of North Caucasus is skillfully woven as a result of successful 
imperial assimilation policy and consists of tiny pieces of nationalities 
whose ethnic origins are in Turkey, Jordan, Syria, Saudi Arabia. 

Also, should not be discounted the important fact that they all talk 
in different languages in the North Caucasus, since there are presented 
at least four linguistic branches – Abkhaz–Adygei, Nakh, Iranian, Turkic. 
Therefore, even within a single federal education indigenous people from 
different areas cannot always understand each other. It is especially 
difficult in terms of language with the situation in Dagestan, as there is 
represented all the variety of branches of Iberian–Caucasian languages: 
Avar–Ando–Tsez, Dargin, Lakskian groups, each of which is filled with at 
least of 5 languages. Therefore, in the framework of its historical 
territorial units formed forcibly by the Soviet totalitarian system, there is 
a huge multi–ethnicity (5 million population of 40 nationalities, 
representatives of which belong to 48 linguistic groups), which is unlikely 
to form a nation capable of self–determination up to secession. The 
situation is compounded by religious diversity. 

2. Religious mosaic. Besides the fact that the North Caucasus is 
considered as a «gateway of the Caspian Sea», it is also a «zone of 
intersection of religions»: Islam, Orthodoxy, Judaism and Buddhism. 
However, the base in the region still remains for pagan beliefs. If we take 
into account the growing concern of the international community 
regarding the manifestations of Islamic fundamentalism, and to assume 
that the general trends can touch and Russia, in this regard, the most 
religiously homogeneous are the republic of Chechnya, Ingushetia and 
Dagestan. However, in fairness, it should be noted that Islam is 
represented in these two branches:the Sunni and Shiite, as well as there 
are those who categorically refuse to join one of the branches. According 
to the Atlas of religions and nationalities of Russia in the Republic of 
Dagestan for 2,9 million people there are 49 % of Sunni, 32 % – Muslims, 
who joined in any period, 11 % – Christians, 2 % – the Shiites, 2 % – the 
Gentiles, 2 % – atheists. 

The highest percentage of Muslims who are not adjoined to any 
Islamic movements is in Karachay–Cherkessia. For 478 thousand of the 
population – 34 %, and Kabardino–Balkaria for 860 thousand of the 
population – 49 %, and in the last Sunnis make up 5 %, and the Gentiles 
– 3 % while Shi a not reach 1 % in none of the states. Particular interest 
in religious terms has North Ossetia where from 713 thousand of the 
population there are 49 % of Orthodox, 29 % of the pagans and 4,7 % of 
Muslims. 

Orthodox enclave of the North Caucasus Federal District is as 
follows: Krasnodar region – 52 % on the 5,2 million population, Stavropol 
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Territory – 47 % on the 2,8 million population, North Ossetia – 49 % on 
713 thousand population, Chechen Republic – 41 % on the 1,3 million 
population and the Republic of Adygea – 35 % on 449 thousand 
population. 

Throughout the country, the North Caucasian Muslim figure is not 
significant. Since the beginning of 2016th from 132 million of Russian 
population 20 million professed Islam and over the 15 years the number 
of orthodox has increased by 40%. Thus, the situation is such that it is 
worth to divide concepts such as «the Islamic world of the North 
Caucasus» and «Russian Islamic world.» It turns out that practicing 
Islam is more comfortable not in depressed provinces but in the cities of 
over one million people such as Moscow, St. Petersburg. According to 
demographers, by the middle of the XXI century, each 4th Russian will be 
orthodox.In this regard, it must be remembered not only the presence of 
the Caucasian people, but also serious Russian enclave of Turkish Islam 
(Tatars, Bashkirs) and factor «of the Muslim Volga region», which affects 
the formation of Russian religious policy in general. So in Bashkorstan 
there are 38 % of Muslims from 4.1 million of the total population, in 
Tatarstan 31 % of 3.8 million of the total population, and in Orenburg 
region 12 % from 2.03 million of the total population. Therefore, only 
understanding the quantitative advantage of the Russian Turkic Muslim 
population in the country's mosaic we can talk about the North 
Caucasus, as a part of a worldwide caliphate. 

Moreover, according to the results of a nationwide survey of Muslim 
leaders conducted in the summer of 2016 by the Council of Muftis of 
Russia, concerning the idea of unification of religious structures and of 
the All–Russian Muslim Congress, it revealed that 55% of Muslim leaders 
clearly favor the creation of a single religious structure in Russia with a 
single mufti chapter and even a little more than 20% share this idea with 
certain reservations. Categorically spoke out against the heads of the two 
Muslim communities in Sochi and the Jewish Autonomous Region. 
Therefore, the identification of the North Caucasus to the Russian 
Muslim world in general is not worth it. 

Thus, against the background of a religious mosaic and ethnic 
heterogeneity of the North Caucasus, there is generating social tension, 
which can be considered as a hallmark of the region. 

3. Social tension. Formed on the background of the clan way of 
social relations the North Caucasus region determined attitude in public 
policy exclusively as «Caucasian fist». Since having a great recreational 
potential, an exceptional climate for the development of tourism and 
agriculture, significant mineral resources, unique in its scale deposits of 
non–ferrous metal resources which are able to raise the mining and 
metallurgical industries and being one of the oldest trade routes, the 
region is still remains depressed. 

Therefore, we can distinguish at least two forms of social tensions 
that exist in parallel in the North Caucasus. 
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Background stress is related to the economic disadvantage of the 
region, low living standards, high unemployment (193,000 officially 
registered unemployed in 2015) and as a consequence of the increase in 
crime. Of course, society was forced in some way to adapt to the 
existence of such realities, correct social practices, to look for new social 
lifts, thus simulating the way of everyday routine in such complex 
realities of existence. However, on the basis of the lowest in the Russian 
index of suicides in the North Caucasus Federal District (366 suicides for 
2015), the tension inherent in the background region is not important for 
the population. According to official statistics Ministry of Internal Affairs 
of the Russian Federation in the social well–Volga Federal District there 
were 4913 cases, in the Siberian Federal District – 3798, in the Central 
Federal District – 3570 suicides over the same period. 

Ethnic tensionis directly related to the history of the development of 
the region, Russian colonial policy in it, as well as unsuccessful attempts 
to post–Soviet decentralization. There are three main reasons to fuel 
conflict: the disputed territory, the struggle for independence, national 
differentiation. 

The main reason for the growth of interethnic tensionin Dagestan is 
the national quotas for all posts in the public administration system. 
Roughly speaking, in addition to specific training and related 
characteristics for classes of property of a post you must also be of a 
«right» ethnicity. This archaism, of course, is the key factor of the 
corruption growth in the region and increase of the discontention of the 
population on the ground. A striking example of the struggle for the 
independence isChechen Republic because it has more or less ethnically 
homogeneous structure with Russians that actually affected the outcome 
of the Chechen war and the establishment of the puppet regime. 
Relevant for such an ethnically variegated region are territorial conflicts, 
when representatives of different nationalities live in one location, 
instigate a dispute concerning the historical affiliation of a particular 
locality. For example, the Ossetian–Ingush Vladikavkaz redistribution of 
land or misunderstandings around Novolakski district in Dagestan.  
Many conflicts are scattered throughout the territory of the North 
Caucasus and are frequently used in the region by the leaders of the 
ruling clans for political manipulation and knocking out subsidized 
preferences by the Kremlin. If we consider in more detail each of these 
precedents so apart from fierce intra–elite struggle there are no serious 
grounds. 

Latent tensions are linked to the struggle for access to resources, 
and their range is so wide that begins on land, subsoil, industrial plants 
and ends with power and federal subsidies. And in this struggle the key 
role is played by the North Caucasus terrorist «bandit underground» 
consolidating basis for which was the Islam. Most often, arrests of illegal 
armed groups are accompanied by a state of emergency that takes place 
in the two republics: Dagestan and Chechnya. In recent years, there is a 
trend to yield these organizations at the international level by recruiting 
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young people from these republics to take part in the military fights in 
Syria and Iraq on the side of the Islamic State militants. However, there 
is no official statistics on these facts. In this regard, we should mention 
geopolitical interests in the North Caucasus region. 

It is clear that the international community is interesting more as a 
transit country for supplies of Caspian oil from Azerbaijan and 
Kazakhstan, as belonging to the Russian shelf of the Caspian Sea on the 
poorest oil reserves. Consequently, the «North Caucasian Fist» has a 
serious geopolitical potential under which was formed the official Kremlin 
policy of pressure on the countries of the Caucasus, the Caspian region 
that is being in the North Atlantic Alliance interests. In this connection, 
as opposed to, it could be played scenario combining the Turkic people 
under the wing of Turkey. However, steps ahead of the curve, allowed 
picking up a forgotten issue of Kurdistan that updated in Syria and in 
Turkey the struggle for the independence of the Kurds and consequently 
the inability to create a Turkic foothold in the Caucasus. 

Conclusion. Thus, the North Caucasus region is indeed very 
complex and burdened by the risks associated with its multi–ethnicity, 
religious mosaic, clan way of life, feudal principles of the formation of 
social structures (there is slavery in some republics of the North 
Caucasus Federal District till today),the corruption of authorities and 
loss of the economy which is not capable to exist independently without 
federal subsidies. However, it is a geopolitically important area for Russia 
that all owsinfluencing the situation in the countries of the Caspian 
region, as well as in the Middle East. None of the Caucasian elites do not 
find the strength to give up their own stable source of funding and fight 
for the independence understanding this geographic preference. 
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Abstract 
The article reveals peculiarities of the political situation in the region, we 

analyze the main vectors of its stabilization and to eliminate disparities 
between the republics. The author analyzes the work of the basic institutions 
engaged in the distribution of financial flows and public investment between 
the republics of OJSC "North Caucasus Development Corporation" sphere of 
influence that extends to sectors such as agriculture, mining and processing 
industry, tourism.  

Thus, we can say with certainty that rebranding of North Caucasus was 
successful. Attitude clearly changed, it evolved from the region fiercely fighting 
for self-determination and secession from the Russian Federation to the federal 
territory with some problems in local government that requires just greater 
attention due to high regional corruption of the ruling elites. Particular 
attention is paid to the analysis of the strategy of creating a new image of the 
"peace-loving" the North Caucasus region. Thus, the article analyzes and 
economic potential, and ethnic features, and geopolitical circumstances of life 
of the North Caucasus 
Key words: foreign policy, re-brand the region development priorities, political 

stereotypes 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ  
НА ПІВНІЧНОМУ КАВКАЗІ 

 
Гасимов Ібрагім Фархад 

 
Авторське резюме 

У статті розкриті особливості розвитку політичної ситуації в даному 
регіоні, проаналізовано основні вектори його стабілізації і усунення 
диспропорції між республіками. Автор аналізує роботу базової інституції, 
що займається розподілом фінансових потоків і державних інвестицій між 
республіками, ВАТ «Корпорація розвитку Північного Кавказу», сфера 
впливу якої поширюється на такі галузі як сільське господарство, 
видобувна і збагачувальна промисловість, туризм. Особливу увагу в статті 
приділено аналізу стратегії створення нового іміджу «миролюбного» 
Північнокавказького регіону. Таким чином, в статті проаналізовані, і 
економічний потенціал, і етнічні особливості, і геополітичні обставини 
життя республік Північного Кавказу. 
Ключові слова: міжнародна політика, ре-брендінг регіону, пріоритетні 

напрямки розвитку, політичні стереотипи. 
 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
 

Гасымов Ибрагим Фархад 
 
Авторское резюме 

В статье раскрыты особенности развития политической ситуации в 
данном регионе, проанализированы основные векторы его стабилизации и 
устранения диспропорции между республиками. Автор анализирует работу 
базовой институции, занимающейся распределением финансовых потоков 
и государственных инвестиций между республиками, ОАО «Корпорация 
развития Северного Кавказа», сфера влияния которой распространяется на 
такие отрасли как сельское хозяйство, добывающая и обогатительная 
промышленность, туризм. Особое внимание в статье уделено анализу 
стратегии создания нового имиджа «миролюбивого» Северокавказского 
региона. До недавнего времени это было более чем проблематично, 
поскольку очень остро стоял вопрос возвращения имущественных прав 
дагестанцев, живущих в Северных регионах Азербайджана. Так же 
существовали определенные проблемы с демаркацией трансграничной 
реки Самур, ввиду чего не мог быть подписан договор о делимитации 
государственной границы, В 2010 г. Россия «уступила» Азербайджану все 
спорные территории, отдав два этнических дагестанских села приграничья 
Храх-Уба и Урьян-Уба. В Северокавказском регионе остается нерешенной 
проблема борьбы с криминалом, поскольку характеризируется плотным 
срастание местных правящих элит с криминальными структурами, что 
обусловлено отсутствием возможности у организованной преступности 
захватить экономически перспективные отрасли хозяйства. 
Ключевые слова: международная политика, ре-брендинг региона, 

приоритетные направления развития, политические стереотипы. 
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Problem statement and relevance. North Caucasus to Russia has 
always been a strategically important region, which role was understood 
as the «Gate of the Middle East» and historically forming parallel 
stereotypes that characterize it. Today in the system of state control of 
the Russian Federation as a coordinating body responsible for 
monitoring of development of this region and methodological support of 
the implementation of economic programs is the Ministry of the North 
Caucasus, created on 12 May 2014 and headed by Lev Vladimirovich 
Kuznetsov (former Governor of the Krasnoyarsk Territory). Whose major 
poweris the control of the territorial and federal executive bodies, 
monitoring the socio-economic situation in the region, as well as full-
scale integration of the North Caucasus in Russia. 

The purpose of the article. The study of the development of the 
political situation in the North Caucasus. 

The main material. The basic scenario of integration into the 
Russian Federation republics of the North Caucasus, which includes: 
Adygea, Karachay-Cherkessia, Kabardino-Balkaria, North Ossetia, 
Ingushetia, Chechnya, Dagestan, is elimination of the disproportion 
between them in socio-economic development, as well as the 
implementation of programs development in several key areas. 

Firstly, the development of the regional economy of the North 
Caucasus is considered to be Russia’s strategic direction, as evidenced 
by the scale federal investment priorities for the distribution of which are 
agriculture, mining and processing industry, as well as tourism. 
However, most Russian economists believe this region is a «black hole» 
for the federal budget, as the Kremlin traditionally buy the loyalty of local 
ruling elites with the help of scale subventions, thereby forming chronic 
dependence and developing the total corruption (Dagestan and 
Kabardino-Balkaria are considered to run this trends). 

Reference. In 2014th the total volume of public investment in the 
North Caucasus Federal District amounted 517 billion rubles, which is 
on 16 % more than in 2013th, and in 2016th  were allocated 636.8 billion 
rubles on the development of the region in the budget of which for the 
first half of this year had been already spent 79.5 billion rubles. 

The paradox lies in the uneven distribution of federal investment in 
the county. According to official statistics of the Ministry of the North 
Caucasus the highest monetary preferences has Republic of Dagestan 
(for the first half of this year they received 44.6 billion rubles as in the 
same period in 2015th – 44.8 billion rubles), the second largest 
investment takes North Ossetia (for the first half of this year they 
received 7.0 billion rubles as for the same period in 2015th – 7.1 billion 
rubles), the third place takes the Chechen Republic, having lost the 
second position in comparison with 2015th (for the first half of this year 
they received 5.5 billion rubles as for the same period in 2015th – 9.3 
billion rubles), and the lowest preference gets the Republic of Ingushetia 
(for the first half of the year they received 1.7 billion rubles as for the 
same period in 2015th – 4.3 billion rubles). 
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Thus, the rating of the ruling of the regional elites has very real 
economic characteristics for which a clear priority in the region is not 
given to the Chechen Republic, which was so actively advertised by 
media extraordinariness of its leader, Ramzan Kadyrov, and Dagestan, 
which clan management structure is heterogeneous and consists of 14 
representatives regional ethnic elites. 

The basic institution for the distribution of financial flows and 
public investment between the two republics is public company «North 
Caucasus Development Corporation», created in 2010thby 
Vnesheconombank (nowadays it is the sole shareholder of the company). 
Position of General Director of public company «KСK» from 2015th takes 
Sergey Kharitonov. 

1. The main focus of investment in the development of agriculture 
of the North Caucasus is the development of small and medium 
businesses under the federal program «Product of the North Caucasus 
ECO» as an alternative or a complete replacement of sanctions products. 
This is the only region of Russia where tea, persimmons, citrus, figsare 
grown.In this regard, it is considered as promising areas for development 
of intensive crop production «IRRICO» with total cost of 267 million 
dollars and soybean processing «Avangard» with total cost of 132 million 
dollars.  

2. Mining and processing industry is another promising area for 
investment in the North Caucasus region, the development of which is 
the formation of industrial parks in the Chechen Republic and the 
Republic of Dagestan. Of all the republics of the North Caucasus, the 
best result in this field was in Chechnya, which was included in the 
second group of Russian regions with the most favorable conditions for 
doing business and was ranked as first among the republics of the North 
Caucasus Federal District and 17th among the Russian regions. Such a 
breakthrough for the Chechen Republic has been made possible thanks 
to the innovative construction of the technopark «Kazbek» with a total 
investment of 4.8 billion rubles. 

However, in heavy industry in Dagestan there is a representative of 
a local business, the general director of Limited Liability Company 
«Global-M» and created on its basis of Technopark «Photon» 
MuzakirShahsaidov is the owner of the complex of the following 
enterprises: public company «Caspian factory Precision Mechanics», 
«Aviation Mechanical Plant», thebranch of public company «Concern КEМZ» 
that allows it fully control manufacturing and product sales schemes. 

Some investments were received by Kabardino-Balkaria, in the 
form of 14.5 billion rubles of state subsidies for the restoration of 
Tyrnyauz mining complex non-ferrous metals, that engages in 
enrichment of tungsten-molybdenum ores which is required in the 
production of carbide materials used in the production of weapons 
technology of the defense-industrial complex of the Russian Federation. 
However, this trend is still in «Rostec» interests, without the involvement 
of Governors as representatives of the local territorial community. 
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Reference: Tyrnyauz deposit contains more than 382 million tons of 
tungsten and molybdenum, occurrence of which are unique, because 
they assume the possibility of production, as the open pit and mine. In 
total it lies 50% of all stocks of the Russian Federation referred to non-
ferrous metals. 

Tourism is one of the traditional industries of the North Caucasus, 
but the image of the resort region was somewhat spoiled, but rebuilt in 
the Soviet time infrastructure was outdated. Therefore, in the framework 
of the public company «Development Corporation of the Northern 
Caucasus» were allocated  two main areas of investment: first – to create 
in Karachay-Cherkessia all-season mountain resort «Arkhyz», worth 6 
billion rubles and spa resort Mineral waters which was subordinated to 
the Ministry of Health of the Russian Federation. Consequently, the 
travel market is dominated by companies operating in the Russian 
financial investment, and for representatives of the local business 
community was left the niche of small businesses to provide related 
services (souvenirs, food, excursions). 

Secondly, the creation of a new image of the «peace-loving» North 
Caucasus region is a priority, in a view of the world fight against 
terrorism and the strengthening of Islamic fundamentalism. In this 
regard, of particular interest is Dagestan, Southern territory of which is 
the interest of Azerbaijan. However, until 2010th the situation was 
radically different, as the first president of Dagestan officially raised the 
issue of property rights of Dagestani living in the Northern regions of 
Azerbaijan, as well as the demarcation of the cross-border Samur River, 
which is why Russia is not able to sign an agreement on delimitation of 
the state border, which was made immediately after the resignation of 
MuhaAliyev. In 2010th, Russia ceded to Azerbaijan all disputed 
territories, giving the two ethnic Dagestani borderland villagesKhrakh-
Uba and Urjan-Uba. 

Demonstrating loyalty to the neighbor, the official Kremlin not only 
puts in a positive, non-traditional peace-loving light of the new ruling 
elite of Dagestan, but quite successfully prepared the ground for 
fomenting ethnic conflict in the north of Azerbaijan, which is a sphere of 
US influence in the Caucasian Knot. Strictly speaking, the Donbass 
scenario in this region is quite possible in the circumstances, if America 
breaks «limits of decency» and begins to strengthen its influence and 
expands its presence in the Caspian Sea. An indirect confirmation of the 
current tendency is an action of Lezgian public organization «Sadval» 
which is considered as an extremist organization in Azerbaijan, as 
fighting for the restoration of historical justice and the return of ethnic 
territories inhabited by lizgins in Dagestan. 

In addition, the Chechen Republic persistently demonstrates the 
stability and refrained from funding of opposition sentiment by 
representatives of Russian oligarchic circles (in which more than once 
have been seen Berezovsky and Vladimir Gusinsky) and transferring 
them into the category of «non-system» performances dissatisfied R. 
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Kadyrov personally. These trends make it possible to radically change 
the public opinion of Russians, is now perceived Chechnya not as 
problematic conflict region, as well as the republic, which has some 
difficulties at the level of local government,whose leader abuses of power 
that periodically causes dissatisfaction of local residents who organize 
the fight solely within the ethnic traditions. 

The greatest indignation such as transformations of realities of the 
North Caucasus cause the representatives of the Russian opposition 
Navalny and Waller, who openly advocate the secession of these 
territories. So in an interview Navalny claimed: «A particular problem lies 
in the fact that the Caucasus is not a part of the Russian Federation. 
They run some kind of bandit groups that control because they are 
stealing a lot of money, some of which are given to crooks who sit in the 
Kremlin». 

Thus, we can say with certainty that rebranding of North Caucasus 
was successful. Attitude clearly changed, it evolved from the region 
fiercely fighting for self-determination and secession from the Russian 
Federation to the federal territory with some problems in local 
government that requires just greater attention due to high regional 
corruption of the ruling elites. 

Thirdly, the fight against terrorism and crime in the North 
Caucasus only confirms the general trend – dense fusion of local ruling 
elites with criminal structures due to the inability to capture 
economically promising sectors of the economy, the sphere of influence 
over which are distributed from the federal center. In addition, after 
2010th armed groups have increased the role of so-called «Russian 
vakhabits» who got into the ranks of the militants and immediately 
occupied key positions becoming their leader. In 2013th this situation 
drew the attention of Chief of the Russian Interior Ministry in the North 
Caucasus Federal District, General of Police Colonel Sergei Chenchik and 
brought obvious example about already destroyed Alexander Tikhomirov 
and Dmitry Sokolov. According to police, most of all, these processes are 
relevant for Dagestan.  

Conclusion. Thus, given the internal features and geo-political 
circumstances of today, the most difficult situation is developing around 
the Republic of Dagestan – the region’s so-called «Caspian Gates» that 
was prepared by the Kremlin as a likely focus of territorial ethnic conflict. 
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УДК 323.2 
СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ: 

ПОТЕНЦІАЛ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 

Кривоніс Тетяна Вікторівна 
редактор,філії національної телекомпанії України 

«Харківська регіональна дирекція» ТО «Обласне радіо» 
 

Авторське резюме 
У статті висвітлено наявні в Україні три основні підходи щодо 

формування системи суспільного мовлення: ліквідація державного 
мовлення та утворення на його основі суспільного мовлення; часткове 
збереження державного мовлення та утворення низки культурно-освітніх 
каналів; паралельне існування державного мовлення з суспільним 
мовленням. Саме навколо зазначених процесів, на думку автора, сьогодні 
сформувався консенсус між органами державної влади, відповідальними 
за регулювання інформаційного простору України. Тому суттєвою 
проблемою організації суспільного мовлення в Україні є принципи 
формування його наглядових органів, що містить у собі небезпеку 
монопольного впливу парламентської більшості на їх діяльність, обмежує 
права громадськості щодо участі в управлінні суспільним 
телерадіомовленням. 
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Висвітлюючи в статті досвід фінансування суспільного мовлення в 
європейських країнах автор наголошує, що основним його джерелом є 
абонентська плата громадян за користування теле- та радіоприймачами. В 
Україні суттєвою проблемою у цьому контексті може стати негативний 
соціальний резонанс від запровадження – фактично – нового податку – 
плати за телебачення і радіомовлення. Також доцільним видається розгляд 
можливостей збільшення питомої ваги інших, передбачених законом, 
джерел фінансування суспільного мовлення та пошук інших джерел 
фінансування окрім зазначених у чинному законі, зокрема: подовження 
терміну державного фінансування; запровадження спеціального податку з 
нині діючих мовників; запровадження додаткового податку на рекламу; 
перерозподіл наявного податку на рекламу на користь суспільного 
мовлення. 
Ключові слова: суспільне мовлення, комунікація, джерела інформації, 

реклама, засоби массової інформаці.  
 
 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ВЕЩАНИЕ В УКРАИНЕ:  
ПОТЕНЦИАЛ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Кривонос Татьяна Викторовна 

 
Авторское резюме 

В статье освещены три, имеющиеся в Украине, основные подходы к 
формированию системы общественного вещания: ликвидация 
государственного вещания и образование на его основе общественного 
вещания; частичное сохранение государственного вещания и образование 
ряда культурно-образовательных каналов; параллельное существование 
государственного вещания с общественным вещанием. Именно вокруг 
указанных процессов, по мнению автора, сегодня сформировался 
консенсус между органами государственной власти, ответственными за 
регулирование информационного пространства Украины. Поэтому 
существенной проблемой организации общественного вещания в Украине 
являются принципы формирования органов надзора за ним, которые 
содержат в себе опасность монопольного влияния парламентского 
большинства на деятельность СМИ, ограничивают права общественности 
на участие в управлении общественным телерадиовещанием. 

Освещая в статье опыт финансирования общественного вещания в 
европейских странах автор отмечает, что основным источником 
поступления средств является абонентская плата граждан за пользование 
теле- и радиоприемниками. В Украине существенной проблемой в этом 
контексте может стать негативный социальный резонанс от внедрения − 
фактически − нового налога − платы за телевидение и радиовещание. 
Также, автору представляется целесообразным рассмотрение 
возможностей увеличения удельного веса других, предусмотренных 
законом, источников финансирования общественного вещания и поиск 
альтернативных, в частности: увеличение срока государственного 
финансирования; введение специального налога с ныне действующих 
вещателей; введение дополнительного налога на рекламу; 
перераспределение имеющегося налога на рекламу в пользу общественного 
вещания. 
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Abstract 

In the article contains 3 main approaches to the formation of public 
broadcasting in Ukraine: the elimination of public broadcasting and education 
based on public service broadcasting; partial preservation of public 
broadcasting and the establishment of a number of cultural and educational 
channels; parallel existence of public broadcasting. It is around these 
processes, according to the author, today is formed a consensus between the 
public authorities responsible for regulation of Ukraine's information space. 
Therefore, a significant problem of public broadcasting in Ukraine are the 
principles of the formation of their supervisors that includes the danger of 
monopoly influence parliamentary majority on their activities, limiting the 
public's right to participate in the management of public broadcasting. 

Highlighting the article experience of financing public broadcasting in 
European countries, the author emphasizes that their main source is the 
monthly fee for the use of public television and radio. In Ukraine, a significant 
problem in this context can be a negative social effect of the introduction in 
fact - a new tax fee for TV and radio. There seems appropriate to consider the 
possibility of increasing the share of others, by law, sources of funding of 
public service broadcasting and search for other sources of funding other than 
specified in the current law, in particular: extension of public funding; 
introduction of a special tax on the existing broadcasters; introduction of 
additional tax on advertising; reallocation of existing tax on advertising for 
public broadcasting. 
Key words: public broadcasting, communication, sources of information, 

advertising and the media. 
 

Постановка проблеми. Становлення незалежної України, 
кардинальні зміни соціально – економічної політики країни, перехід 
до ринкової економіки, докорінне реформування всіх галузей життя 
українського суспільства, вибір нових пріоритетів розвитку, 
інтеграція в світове товариство, побудова демократичного 
суспільства супроводжується значними проблемами та труднощами.  

Для України, яка переживає якісну трансформацію всіх 
суспільних інституцій, без суспільного мовлення подальший розвиток 
демократичних процесів та інститутів громадянського суспільства 
майже неможливий. Саме тому, у сучасному медіа-просторі особливої 
значущості набуває проблема побудови та розвитку суспільного 
незалежного мовника 

Суспільне мовлення покликане не лише відповідати загальним 
смакам та інтересам громадян, підвищувати загальний рівень 
обізнаності населення, але й розуміти особливості інших 
європейських і світових культур та загальнолюдських цінностей. 
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Аналіз наукових досліджень та публікацій. Різним аспектам 
суспільного мовлення присвяченочисленні наукові розвідки як 
вітчизняних так і зарубіжних науковців. Зокрема, варто 
назватипраці Г. Бецко, О. Сербенської, І. Слісаренко, С. Гнатюка, 
С. Здіорука, С. Квіта, Дж. Кіна, В. Конах, Т. Шевченка, Ю. Плаксюка, 
В. Слушаєнка та інших науковців. 

Відтак, кардинальні зміни, що сталися в царині досліджуваної 
проблематики, потребують детального наукового осмислення та 
обґрунтування оптимальних механізмів упровадження суспільного 
мовлення в Україні й реформування системи державних засобів 
масової інформації в цілому . 

З огляду на це метою статті є аналіз становлення та сучасної 
ситуації стосовно розбудови суспільного мовлення в Україні, його 
значення для громадян та держави. 

Виклад основного матеріалу. Інститут суспільного мовлення 
(СМ) як один з найбільш ефективних механізмів забезпечення 
свободи слова є невід’ємним атрибутом демократичного суспільства. 
Основними цілями цього суспільного інституту є забезпечення 
свободи слова, обмеження прямого впливу держави на діяльність 
ЗМІ, забезпечення доступу різних суспільних груп до каналів масової 
комунікації та представлення їхніх інтересів в інформаційному 
просторі в умовах ринкової економіки та комерціалізації ЗМІ. 
Природно, що найбільшого розвитку суспільне мовлення набуло у 
країнах з тривалими демократичними традиціями: Великобританії, 
Франції, США, Швейцарії тощо. Саме системи СМ країн розвиненої 
демократії на сьогодні є моделями, на які орієнтуються країни, що 
знаходяться на етапі демократичних трансформацій, у тому числі й 
Україна. 

Суспільне мовлення залишається одним із головних стандартів 
Ради Європи. З огляду на формування программ суспільного 
мовлення Амстердамський протокол суспільного мовлення, ухвалений 
Радою Європи 1997 року, дає визначення цьомупоняттю: «система 
громадського мовлення у державах-членах ЄС безпосередньо 
пов’язана з демократичними і культурними потребами кожного 
суспільства, а також з необхідністюзберігатиплюралізмінформації» [3; 
с. 144]. 

У рекомендаціях, розроблених Європейською Мовною Спілкою 
(ЄМС) (European Broadcasting Union), систему суспільного 
(громадського) мовлення або систему мовлення на службі у 
громадськості (publicservicebroadcasting) визначають як систему 
мовлення, призначену для громадськості, фінансовану та 
контрольовану громадськістю. Головними принципами 
функціонування системи СМ ЄМС вважає: незалежність її програмної 
політики та фінансово-господарської діяльності від впливу з боку 
будь-якої з гілок державної влади усіх рівнів, а також політичних, 
економічних, релігійних та інших груп та орієнтація на якнайширше 
задоволення інформаційних потреб усіх верств і груп суспільства [10]. 
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Зміст програм суспільного мовлення, згідно з рекомендаціями ЄМС, 
мають складати інформаційні, розважальні, освітні, спортивні та 
інші подібні програми для усіх вікових та соціальних груп. Головними 
цінностями суспільного мовлення для України експерти вважають 
об'єктивність у його інформаційній політиці та об'єднання 
суспільства [12]. 

Таким чином, з огляду на наведені вище рекомендації ЄМС 
можна пропонувати наступне визначення системи суспільного 
мовлення: СМ – це сукупність недержавних загальнонаціональних та 
регіональних телерадіоканалів, що є загальносуспільною власністю, не 
можуть бути приватизовані та орієнтуються у своїй програмній 
політиці на якнайширше задоволення інформаційних потреб 
громадян, незалежно від поглядів того чи іншого органу державної 
влади, політичної сили або групи впливу[4]. 

Саме такий підхід щодо сутності суспільного мовлення 
покладено в основу чинного, ухваленого ще у 1997 р., Закону України 
«Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення». У ст. 1 цього 
Закону зазначається: «Суспільне телерадіомовлення – це 
телерадіоорганізація зі статусом єдиної загальнонаціональної 
неподільної ... системи масової комунікації, яка є об’єктом права 
власності Українського народу...».[5] 

Однак, на відміну від країн Центральної та Східної Європи, а 
також деяких країн колишнього СРСР (наприклад Грузії), які майже 
одночасно з Україною розпочали суспільну дискусію відносно 
формування системи СМ, у нашій державі подібна система досі не 
створена, незважаючи як на ухвалення відповідного закону, так і на 
вимоги щодо необхідності створення СМ з боку Ради Європи та 
Європейського Союзу[2]. 

На сьогодні в Україні сформувалося кілька підходів щодо 
утворення системи суспільного мовлення. 

а). Згідно з першим, найбільш поширеним, підходом система 
СМ має бути створена на основі майна та організаційної структури 
Національної телерадіокомпанії України (НТКУ), регіональних ДТРК, 
телеканалу «Культура», а також ДТРК «Всесвітня служба «Українське 
телебачення і радіомовлення». Таким чином, передбачається 
фактична ліквідація державного мовлення та його заміна на СМ. 

Подібного підходу до формування СМ дотримуються, 
насамперед, представники коаліції громадських організацій 
«Суспільне мовлення», до якої увійшли Незалежна асоціація 
телерадіомовників України, Громадська рада з питань свободи слова 
та інформація, ГО «Телекритика», Інститут політики, Академія 
Української преси, Комітет «Рівність можливостей», Київська 
незалежна медіа-профспілка та ін. Найбільш активними 
прихильниками цього підходу є, зокрема, А. Шевченко, Р. Скрипін, 
Т. Стецьків, С. Правденко, Н. Лігачова. 

Ґрунтуючись на цьому підході, Т. Стецьків та А. Шевченко за 
часів їх перебування на керівних посадах у НТКУ розробили 
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концепцію створення СМ, згідно з якою на основі НТКУ 
передбачалося формування чотирьох каналів СМ, зокрема, каналу 
«Euronews-Ukraine» та каналу іноземного мовлення «Україна-світ». 

Слід також зазначити, що на рівні політичних заяв не 
заперечують необхідності трансформації державного мовлення у СМ 
представники усіх парламентських партій, водночас відмінність між 
їхніми позиціями полягає, насамперед, у визначенні термінів 
переходу від державного мовлення до СМ. 

б). Сутність другого підходу до створення системи СМ полягає у 
поступовому реформуванні державного мовлення у напряму 
часткового його збереження за одночасного створення на наявних 
потужностях НТКУ та регіональних ДТРК телерадіоорганізації, яка за 
своєю організаційною структурою, принципами діяльності та 
програмною політикою була б близькою до російського телеканалу 
«Культура» або американського «Discovery». Цієї позиції 
дотримуються, зокрема, радник Президента України О. Зінченко, 
голова ЗАТ «ММЦ СТБ» В. Бородянський. 

в). Третій підхід передбачає збереження повноцінного 
державного мовлення та утворення на новій матеріальній й 
організаційній основі системи суспільного мовлення. На користь цієї 
позиції висловлювався, зокрема, П. Порошенко. 

Практика розвинених країн Заходу, а також посткомуністичних 
держав Європи свідчить, що найбільш оптимальним підходом до 
формування системи СМ є цілковита ліквідація державного мовлення 
та утворення на його матеріально-технічній основі суспільного 
мовлення з одночасним збереженням державного замовлення на 
телерадіопродукцію як однієї зі складових програмного наповнення 
СМ. Саме цей підхід міститься і у рекомендації ПАРЄ «Суспільне 
мовлення» № 1641 (2004 р.)[7]. 

Цей підхід покладено також в основу «Декларації про співпрацю 
з метою запровадження в Україні суспільного телерадіомовлення» [4], 
ухваленої 15 березня 2007 року Головою Комітету ВР України з 
питань свободи слова та інформації А. Шевченком, Головою 
Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку 
інформаційної галузі при Президентові України Т. Петрівим, Головою 
Держтелерадіо Е. Прутніком та Головою Національної ради з питань 
телебачення і радіомовлення В. Шевченком. Декларацією, зокрема, 
визнається «необхідність швидкого перетворення державних 
телерадіоорганізацій в організації суспільного мовлення». 

Таким чином, на сьогодні можна констатувати консенсус щодо 
принципів створення СМ між органами державної влади, що 
відповідають за державну політику в інформаційній сфері. 

Що стосується другого з вищезгаданих підходів, то його 
реалізація, на наш погляд, є підміною сутності СМ, оскільки охоплює 
лише кілька тематичних сегментів мовлення і зберігає у повному 
обсязі фінансування і контроль з боку держави. 
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Реалізація третього підходу, який полягає у збереженні 
паралельного існування державного мовлення та СМ, може 
розглядатися як один з варіантів створення системи СМ в Україні. 
Ключовим недоліком цього підходу є виникнення подвійного тягаря 
на державний бюджет: і фінансування СМ на першому році його 
існування (як це передбачено чинним Законом України «Про систему 
Суспільного телебачення і радіомовлення України»), і продовження 
фінансування державного телебачення. Це може призвести до 
недостатнього фінансового забезпечення СМ і, як наслідок, до 
перетворення його на мовника з низькою якістю продукції та 
дискредитації самої ідеї СМ [11]. 

Одним з ключових питань діяльності систем суспільного 
мовлення є формування їхніх органів управління, забезпечення 
належного суспільного контролю, унеможливлення підпорядкування 
СМ органам державної влади, політичним партіям, окремим групам 
впливу. У світовій практиці управління системами суспільного 
мовлення здійснюється через наглядові ради – колегіальні органи 
управління, сформовані представниками громадськості, інколи – за 
участю представників органів державної влади та місцевого 
самоврядування. 

Існування наглядового органу – Громадської ради – передбачає і 
чинний Закон України «Про систему Суспільного телебачення і 
радіомовлення». Згідно з законом чисельність та склад Громадської 
ради затверджується ВР України кожного чергового скликання 
першого року її каденції. Входити до Громадської ради мають по 
одному представнику від політичних партій, представлених у ВР 
України, зареєстрованих Мін’юстом України творчих спілок та 
громадських об’єднань, що мають статус всеукраїнських та перелік 
яких визначає ВР України, а також по одному представнику від 
Президента України, КМ України, Національного банку, Генеральної 
прокуратури, Національної ради з питань телебачення і 
радіомовлення, Антимонопольного комітету, Державного агентства з 
авторських і суміжних прав при КМ України (нині – Державний 
департамент інтелектуальної власності у складі Міністерства освіти і 
науки України). 

Принципи формування Громадської ради ані чинного закону, 
ані законопроекту Шевченка-Стецьківа-Правденка не відповідають 
повною мірою рекомендаціям ЄМС. Наглядовий орган СМ має 
формуватися або виключно з числа представників певних 
організацій або груп (церкви, університети, громадські організації 
тощо) або з числа представників органів державної влади за 
принципом рівного представництва (наприклад, однакова кількість 
членів від парламенту, уряду та Президента) [1]. 

Запорукою побудови в Україні ефективної системи суспільного 
мовлення повинна стати чітка та прозора система її фінансування, 
яка унеможливила б не лише зовнішній вплив на його програмну 
політику, особливо з боку держави, але й перетворення її на 
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комерційну структуру, діяльність якої суперечить базовим 
принципам СМ [8]. 

Як свідчить європейський досвід, у різних країнах залежно від 
національної специфіки діють різні моделі фінансування системи 
СМ, які, втім, мають низку спільних рис: 

− незважаючи на прагнення мінімізувати комерційну складову 
діяльності СМ, помітна частка фінансування каналів суспільного 
мовлення у багатьох країнах припадає на доходи від розміщення 
реклами та продажу власних програмних продуктів і послуг; 

− провідним джерелом надходження коштів у більшості країн є 
обов’язкова абонентська плата або податок з власників теле- та 
радіоприймачів; 

−  прямі державні субсидії як джерело фінансування СМ 
відсутні у переважній більшості країн.  

Фінансування системи СМ на основі обов’язкової абонентської 
плати за користування теле- і радіоприймачами було визначено 
найбільш бажаним способом і у згаданих вище рекомендаціях ЄМС. 
Такий механізм фінансування, на думку ЄМС, максимально 
унезалежнює СМ від зовнішніх впливів, перешкоджає комерціалізації 
СМ, робить прогнозованою його фінансово-економічну діяльність та 
дозволяє проводити ефективнішу кадрову політику. Запровадження 
абонентської плати передбачено чинним Законом України «Про 
систему Суспільного телебачення і радіомовлення», відповідне 
положення містилося і у згаданому законопроекті «Про внесення змін 
та доповнень до Закону України «Про систему Суспільного 
телебачення і радіомовлення України». 

Слід, однак, зазначити, що втілення в Україні фінансування СМ 
через абонплату може бути суттєво ускладненим неготовністю 
населення України нести додаткові витрати на функціонування СМ. 
Так, за даними голови Державного комітету телебачення і 
радіомовлення України Е. Прутніка, 44 % громадян України 
виступають проти додаткової плати за телебачення, що, на наш 
погляд, може бути зумовлено як негативним ставленням до – 
фактично – нового податку, так і відсутністю усвідомлення потреби у 
суспільному мовленні на масовому рівні. З огляду на це постає 
питання розробки норм, які б визначили механізм стягнення 
абонплати та унеможливили ухилення громадян від її сплати. 

Проблематичність швидкого запровадження абонентської плати 
за суспільне мовлення вимагає пошуку альтернативних варіантів 
фінансування СМ. Серед них в експертному середовищі 
розглядаються такі: 

Подовження терміну прямого фінансування з державного 
бюджету більше ніж на 1 рік, зазначений у чинному Законі України 
«Про суспільне телебачення і радіомовлення», – до моменту початку 
стабільної роботи системи СМ, з подальшим поступовим переходом 
на абонентську плату та інші джерела фінансування. Водночас, для 
запобігання затягуванню перехідного періоду та підпорядкуванню 
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СМ таким чином державній владі, варто на нормативному рівні 
обмежити тривалість такого періоду та визначити механізми 
переходу з тимчасового повного державного фінансування на 
довгострокову взаємодію з державою на основі державних 
замовлень. Можливість замовлення державою тих чи інших продуктів 
у ССМ є поширеною практикою в країнах Європи але у обсягах, що 
не перевищують 30 % ефірного часу. 

Введення спеціального податку з нині діючих мовників, а також 
додатковий податок на рекламу. Ці джерела фінансування СМ були 
запропоновані деякими членами коаліції «Громадське мовлення», що, 
втім, викликало переважно негативну реакцію з боку українських 
телерадіоорганізацій. Перерозподіл податку на рекламу на користь 
системи суспільного мовлення. 

Реклама, благодійні внески, доходи від продажу власної 
продукції, передбачені як чинним Законом України «Про суспільне 
телебачення і радіомовлення», так і згаданим законопроектом 
Правденка-Шевченка-Стецьківа [11]. 

Висновки. На сьогодні в Україні наявні 3 основні підходи щодо 
формування системи суспільного мовлення: ліквідація державного 
мовлення та утворення на його основі СМ; часткове збереження 
державного мовлення та утворення низки культурно-освітніх каналів 
на принципах СМ; паралельне існування державного мовлення та 
СМ. Найбільш доцільним та таким, що відповідає європейським 
стандартам СМ, слід вважати перший підхід – ліквідація державного 
мовлення та утворення на його основі суспільного мовлення. Саме 
навколо нього на сьогодні сформувався консенсус між органами 
державної влади, відповідальними за регулювання інформаційного 
простору України. 

Суттєвою проблемою організації суспільного мовлення в Україні 
є принципи формування його наглядових органів. Порядок 
формування наглядового органу, передбачений чинним Законом 
України “Про систему суспільного телебачення і радіомовлення 
України”, містить у собі небезпеку монопольного впливу 
парламентської більшості на діяльність наглядового органу, обмежує 
права громадськості щодо участі в управлінні суспільним 
телерадіомовленням. 

Норми чинного Закону України «Про систему суспільного 
телебачення і радіомовлення» у цій частині потребують корекції у 
напряму скасування прямого впливу органів державної влади на 
доступ громадськості до наглядового органу та забезпечення 
принципу пропорційного представництва у наглядовому органі усіх 
гілок та ключових інститутів державної влади.  

Досвід фінансування суспільного мовлення в європейських 
країнах свідчить, що основним його джерелом є абонентська плата 
громадян за користування теле- та радіоприймачами. В Україні 
суттєвою проблемою у цьому контексті може стати негативний 
соціальний резонанс від запровадження – фактично – нового 
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податку, про що свідчить високий відсоток громадян, що виступають 
проти додаткової плати за телебачення і радіомовлення. Це потребує 
ретельної розробки норм, які унеможливили б ухилення громадян від 
сплати абонентської плати, а також визначили б механізм її 
стягнення. 

Також доцільним видається розгляд можливостей збільшення 
питомої ваги інших, передбачених законом, джерел фінансування 
СМ та пошук інших джерел фінансування окрім зазначених у 
чинному законі, зокрема: подовження терміну державного 
фінансування; запровадження спеціального податку з нині діючих 
мовників; запровадження додаткового податку на рекламу; 
перерозподіл наявного податку на рекламу на користь суспільного 
мовлення. 
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ДРУКУ  
в збірку наукових праць  

«Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління» 
 

При підготовці матеріалів до публікації редакційна колегія просить 
дотримуватись наступних вимог. 

1. Технічні вимоги. Стаття має бути написана українською, 
російською або англійською мовою й оформлена відповідним чином: 

� індекс УДК (на початку ліворуч); 
� дані про автора (на початку праворуч від тексту) прізвище, ім’я та 

по батькові (у називному відмінку), науковий ступінь, вчене звання, 
посада, місце роботи (без скорочень); 

� назва статті (по центру великими літерами); 
� анотація українською та російською мовами (рекомендовано 250-

300 слів) й розширений реферат англійською мовою (450-500 слів); 
� текст статті; 
� список використаних джерел, оформлений відповідно до 

стандартів МОН України.  
Обсяг статті у тому числі зі списком використаних джерел, 

таблицями, схемами, анотаціями тощо не повинен бути меншим за 7 
сторінок (12 тис. знаків без пробілів) та не перевищувати 14 сторінок (22 
тис. знаків) формату А4. 

Текст статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 
кеглем через 1 інтервал, верхнє, нижнє і праве поле – 2,0 см, ліве – 2,5 см.  

2. Довідка про автора включає в себе: прізвище, ім’я, по батькові, 
посаду, наукове звання та ступінь, контактний телефон, електронну 
адресу, повну офіційну назву місця роботи та його адресу. Ця інформація 
надається українською, російською, англійською мовами. Звертаємо увагу 
на необхідність вказати не довільний переклад, а загальноприйняту або 
офіційну назву закладу. 

Окремо подається зручна для Вас адреса «Нової пошти» Вашого міста 
для отримання друкованого екземпляру та дійсний мобільний номер 
телефону, на який прийде смс про надходження вантажу. 

3. Вимоги до структури статті. Статті приймаються однією з трьох 
мов – українською, російською, англійською. У структурі статті повинні 
бути відображені обов’язкові елементи згідно з вимогами МОН України 
до наукових статей, а саме: 

� постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями; 

� аналіз основних досліджень і публікацій в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми на які спирається автор; 

� виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується стаття; 

� формулювання мети або цілей статті (постановка завдання); 
� виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
� висновки з даного дослідження; 
� перспективи подальших пошуків у зазначеному напрямку.  
Назви цих розділів просимо виділяти напівжирним шрифтом. 
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4. Авторське резюме є обов’язковою частиною публікації та 
додається українською, російською мовами. Обсяг 250-300 слів (близько 
1500–1800 знаків). Рекомендовано будувати більшість речень за зразком: 
«Виявлено …», «Встановлено …», «З’ясовано …», «Оцінено вплив …», 
«Охарактеризовано закономірності …» тощо. Ключові слова: 4-6 слів, жодне 
з яких не дублює слова з назви статті.  

«Abstract» (реферат англійською мовою). Обсяг 450-500 слів (2200–
2800 знаків). Реферат повинен бути чітким та інформативним (не містити 
загальних фраз, другорядної інформації), оригінальним (не бути калькою 
україно- чи російськомовної анотації), змістовним (відображати основний 
зміст статті), структурованим (написаним як один абзац тексту, але 
слідувати послідовності опису результатів у статті), «англомовним» 
(написаним якісною англійською мовою). Текст повинний бути зв’язним, 
для поєднання речень необхідно використовувати вирази «consequently», 
«moreover», «for example», «the benefits of this study», «as a result» тощо. 
Використовуйте активний, а не пасивний залог («The study tested», а не «It 
was tested in this study»). 

5. Бібліографічні посилання («Библиографические ссылки» чи 
«References») подаються в кінці статті (розмір символа (кегель) – 12, інтервал 
– 1). Список літератури повинен включати не менше 10 посилань. Перелік 
літературних посилань наводиться за алфавітом, а не за порядком 
згадування у тексті. Необхідно до опису статті вносити всіх авторів, не 
скорочуючи їх кількість трьома чи чотирма. Перелік посилань наводиться 
згідно з вимогами APA – American Psychological Association (5th ed.) 
 http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apa  

Посилання на статті:  
Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C., 2005. Title of article. Title of 

Journal 10(2), 49–53. 
Osobennosti rascheta kojefficienta sinhronizacii nejronnyh setej 

[Features of synchronization coefficient calculation in neural networks]. Vìsn. 
Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 17(5), 55–62 (in Russian).  

Kaplin, V.V., Uglov, S.R., Bulaev, O.F., Goncharov, V.J., Voronin, A.A., 
Piestrup, M.A., 2002. Tunable, monochromatic x rays using the internal beam 
of a betatron. Appl. Phys. Lett. 80(18), 3427–3429.  

Посилання на книги:  
James, H., 2009. The ambassadors. Rockville, Serenity. Kohno, N.A. 

(ed.), 1986.  
Derev’ja i kustarniki, kul’tiviruemye v Ukrainskoj SSR [Trees and shrubs 

cultivated in the Ukrainian SSR]. Naukova Dumka, Kyiv (in Russian). Sytnik, 
K.M. (ed.), 1988. Redkie i ischezajushhie rastenija i zhivotnye Ukrainy [Rare 
and threatened plants and animals of Ukraine]. Naukova Dumka, Kyiv (in 
Russian). 

Girs, A., Novak, B., Kashpor, S., 2005. Lisovporjadkuvannja [Forest 
management]. Aristey, Kyiv (in Ukrainian). Посилання на інтернет-публікації: 
Last, F.M., Year Published. Book. Retrieved from URL 

Для автоматичної транслітерації  
російськомовних джерел користуйтеся сайтом http://www.translit.ru,  
для транслітерації українських джерел – http://translit.kh.ua/. 

Перевірте, будь-ласка, коректність транслітерації прізвищ авторів 
(краще оберіть варіант прізвища та ініціалів даного автора, який частіше 
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поширений у мережі Інтернет). Кожне джерело переліку посилань 
перевіряється через сайт http://www.crossref.org/guestquery  

6. Посилання на список літератури. Посилання в тексті 
позначається цифрою в квадратних дужках відповідно до номера у списку 
літератури, наприклад [5] чи [8; 10]. Якщо в тексті вжито цитату, 
необхідно, окрім посилання на джерело, зазначити сторінку, наприклад [1, 
с. 54], де 1 – порядковий номер у списку літератури, 54 – номер сторінки; 
[7, арк.67], де 7 – порядковий номер у списку літератури, 67 – номер 
аркуша архівної справи. 

7. Публікації статей здійснюються за результатами 
внутрішнього та зовнішнього рецензування. Відповідальність за зміст, 
достовірність фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. 
Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а 
також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків 
та стилю автора). Редакційна колегія наукового видання залишає за собою 
право відхиляти статті, які не відповідають вимогам, тематиці журналу або 
містять значний відсоток плагіату. 

8. Публікації здійснюються на платній основі після затвердження 
статті членами редакційної колегії. (з розрахунку 30 грн. за одну 
сторінку – 2500 знаків) 
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