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ПАРАДИГМАЛЬНИЙ СПЕКТР ДЛЯ СОЦІОЛОГІЇ ДЕРЖАВИ 
 

Бурега Валерій Васильович 
професор, завідувач кафедри соціології та політології, 

Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний інститут» 

 
Авторське резюме 

У статті зроблено спробу обґрунтування вибору науково-
методологічних засад для розробки змісту нової наукової дисципліни – 
соціології держави. Аналізуються можливості різноманітних методологічних 
парадигм для вирішення поставленої мети, а саме встановлення 
потенційних можливостей для використання в якості теоретичного 
підґрунтя таких провідних методологічних моделей як структурний 
функціоналізм, конфліктологічної парадигми, теорій обміну, теорії поля та 
інших. Встановлено, що за умов багатомірності досліджуваного соціального 
феномену – держави, доцільним уявляється їх застосування комплексно, у 
сукупності можливостей, але з дотриманням принципово важливої вимоги 
– рівневості. З урахуванням багатовимірності та різноманіття 
досліджуваного соціального феномена – держави, доцільним видається їх 
комплексне застосування, в сукупності наявних можливостей. Разом з тим, 
у статті підкреслюється, що принципово важливою умовою для 
формування комплексного методологічного підґрунтя виступає дотримання 
вимоги – рівневого, а саме: макрорівень проблеми передбачається 
дослідити з використанням структурно-функціонального та системного 
методологічних підходів, мезорівень – теорії поля, а для мікрорівня може 
бути достатнім результативне застосування основних наукових положень 
теорій обміну. 
Ключові слова: держава, соціологія держави, методологічні засади, 

парадигмальні моделі, комплексність, рівневість. 
 

ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ СПЕКТР ДЛЯ СОЦИОЛОГИИ ГОСУДАРСТВА 
 

Бурега Валерий Васильевич 
 

Авторское резюме 
В статье предпринимается попытка обоснования выбора научно-

методологических оснований для разработки новой научной дисциплины – 
социологии государства. Анализируются возможности различных 
методологических парадигм для достижения, поставленной в исследовании 
цели, а именно выявления их методологического потенциала для 
применения в качестве теоретического основания для создания 
социологической теории государства. Речь ведется, прежде всего, о таких 
ведущих теоретических моделях как структурный функционализм, 
конфликтологическая парадигма, теории обмена, теория поля и других. 
Установлено, что с учетом многомерности исследуемого социального 
феномена – государства, целесообразным представляется их комплексное 
применение, в совокупности возможностей, но с соблюдением 
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принципиально важного требования – уровневости. Автором установлено, 
что выбор методологических основ для разработки основ новой научной 
социологической дисциплины должен осуществляться с учетом всей 
совокупности потенциальных возможностей признанных и принятых в 
социологической науке теоретических парадигм. С учетом многомерности 
и многообразия исследуемого социального феномена – государства, 
целесообразным представляется их комплексное применение, в 
совокупности их возможностей. Вместе с тем, в статье подчеркивается, что 
принципиально важным условием для формирования комплексного 
методологического основания выступает соблюдение требования – 
уровневости, а именно: макроуровень проблемы предполагается 
исследовать с использованием структурно-функционального и системного 
методологических подходов, мезоуровень – теории поля, а для микроуровня 
может быть достаточным результативное применение основных научных 
положений теорий обмена. 
Ключевые слова: государство, социология государства методологические 

основы, парадигмальные модели, комплексность, уровневость. 
 

THE PARADIGM SPECTRUM FOR SOCIOLOGY OF THE STATE 
 

Valeriy Burega 
 

Abstract 
The article makes an attempt to substantiate the choice of scientific and 

methodological grounds for developing a new scientific discipline – sociology of 
the state. This need arose in connection with the fact that modern sociology 
does not specifically address the problems of the state. Traditionally, such 
issues are studied exclusively in the context of the sociology of politics, the 
sociology of law or in the study of problems based on power, and there is 
unfortunately no special sociological theory of the state for today. 

In this connection, would like to note that the sociology of public 
administration has relatively recently emerged as a separate branch of 
sociological knowledge. But to recognize this state of affairs as satisfactory 
given the growing role of a modern democratic, legal, social state in the life of 
Ukrainian society is not possible. 

The choice of methodological bases for the development of a new branch 
of sociological knowledge, according to the author, should be carried out taking 
into account the totality of potential opportunities of recognized and accepted 
in sociological science – theoretical paradigms. 

In addition, an analysis was made of the feasibility of various 
methodological paradigms for revealing their methodological potential for the 
purpose of applying the sociological theory of the state as a theoretical basis. In 
this case, we are talking, first of all, about such leading theoretical models as 
structural-functionalism, conflictological paradigm, exchange theory, field 
theory and others. 

Taking into account the multidimensionality and diversity of the social 
phenomenon under study – the state, their complex application, in the 
aggregate of their possibilities, seems appropriate. At the same time, the article 
emphasizes that a principally important condition for the formation of a 
complex methodological basis is the observance of the requirement – level, and 
that: the macrolevel of the problem is to be explored using the structural-
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functional and systematic methodological approaches, mesolevel – field theory, 
and for the microlevel Sufficient effective application of the basic scientific 
provisions of exchange theories. 
Key words: state, sociology of the state methodological bases, paradigmatic 

models, complexity, level. 
 
Постановка проблеми. Останнім часом актуалізовано спроби 

розробки спеціальної соціологічної дисципліни, яка покликана не 
тільки розширити перелік дослідницьких дисциплін з яких 
складається соціологічна наука, а й певною мірою виправити  
ситуацію, що склалася. Мова йдеться про відсутність спеціального 
розгляду проблем держави, не тільки у форматі соціального інституту, 
початок чого було покладено ще М. Вебером [4], а й з урахуванням 
сучасних змістовних змін, що стали реальністю у контексті 
функціонування сучасних державних інституцій та з суттєвими 
проблемами, що виникли особливо з ефективністю вирішення 
завдань суспільного розвитку, на що дуже влучно вказував 
Е. Гідденс.  

Виходячи з такого стану справ удається цілком доречним 
досліджувати ці питання в форматі держави як соціальної 
організації, що, насамперед,  актуалізує питання визначення або 
вибору теоретичних парадигм які можуть стати методологічним 
підгрунтям для цього. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій за темою дозволяє 
дійти висновку про те, що грандіозна постать Макса Вебера значною 
мірою впливала й впливає на соціологів, оскільки держава 
розглядалася й розглядається як один з важливих але не головний 
елемент соціології політики. Аналізуючи політику як різновид 
професійної діяльності він розглядає державу як організовану за 
зразком установи певну спілку для здійснення панування на засадах 
монополізації засосування насилля, що є легитимним. Для цього, 
наголошував М. Вебер, держава об’єднує та передає в руки 
державного керівництва усі потрібні для цього засоби [4, с. 651]. 

Проблема держави в соціологічній науці набула особливої 
привабливості з напрацюваннями, що належать Л. Гумпловичу та 
викладених у його наукових працях «Раса і держава» (1875) та 
«Расова боротьба» (1883). Він  стверджував, що до створення держави 
ведуть закономірні дії соціальних груп, а кожна держава являється 
сускупністю установ які мають на мету панування одних над 
іншими, а саме меншості над більшістю. Саме тому держава є 
організацію панування меншості над більшістю. 

Конфліктологічна парадигма в соціології, що у державній 
проблематиці переважно пов’язується з поглядами К. Маркса і 
Ф. Енгельса, також застосовує розгляд держави в контексті, як 
соціального конфлікту, так й політичної практики орієнотованої на 
забезпечення влади панівних класів. За К. Марксом створюється в 
наслідок появи товарних надлишків та приватної власності, а власно 
держава є знаряддям політичної влади яку використовує один 
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соціальний клас проти інших з метою забезпечення для себе 
виключного права на насилля [6]. Виникає таке знаряддя, як 
уточнював Ф. Енгельс, природним чином за рахунок перевтілення 
органів родового устрою в державну організацію, що 
характеризується розділенням громадян за територіальним 
розподілом та впровадженням публічної влади [10].  

Українська соціологічна думка у царині державної 
проблематики була суттєво збагачена працею Богдана 
Кистяковського «Сутність державної влади» (1913) у якій він виділив 
основні концепції влади. При цьому він акцентував увагу на тому, що 
ці концепуії є конкуруючими. Серед них він називав такі концепції 
як: нормативно-вольову, психологічну та силову. Саме силова 
концепція закріплює ідею про те, що панування сили виступає як 
первісна субстанція державної влади [9], а це має нами розглядатися 
як суттєва ознака держави.  

Таке теоретико-методологічне різноманіття складається із 
різноорієнтованих напрямків, що можуть бути об’єднані тільки 
фактом розміщення політики у центрі системи соціального життя та 
визнанням вузького значення держави як засобу легітимізації 
насилля, певним чином призвели до того, що сучасні соціологи, 
головним чином розглядають державну проблематику не як 
самостійний напрям соціологічних досліджень, а як складову, яка 
обслуговує функціонування політичної сфери. Саме тому, 
найчастіше, держава досліджується в контексті вивчення проблем 
суспільного розвитку, його перетвореня у вигляді трансформації, 
державного управління, різноманітних аспектів функціонування 
держави, перспектив розвитку громадянського суспільства. Проте, 
поки являються недослідженим, насамперед питання вибору та 
обгрунтування теоретико-методологічних засад соціології держави. 

Метою статті є аналіз потенційних можливостей для 
використання провідних теоретичних парадигм, таких як 
структурний функціоналізм та теорії раціонального обміну та інших в 
якості науково-теоретичного підґрунтя для розробки соціологічної 
концепції держави. 

Виклад основного матеріалу. Цілком зрозуміло, що розробка 
нової наукової дисципліні має розпочинатися з визначення об’єкту та 
предмету на які мають спрямовуватися зусилля дослідників та 
з’ясування методологічного підгрунтя на якому має будуватися нова 
теоретична концепція, скоріш за все у вигляді соціологічної теорії 
держави, що має усі підстави для того що б бути визнаною як 
відносно самостійна наукова дисципліна.  

Кажучи стосовно об’єкту такої наукової дисципліни, то ним має 
бути – соціальний феномен держави в суспільстві.  

Предметом соціології держави, на наш погляд, мають 
визначатися соціальні передумови виникнення держави,  
закономірності та специфіка її створення й усталення як соціального 
інституту, змістовні складові його функціонування та умови 
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ефективної діяльності з метою виконання соціального призначення в 
форматі соціальної організації, що забезпечує відповідний рівень 
соціального порядку у суспільстві, який вважається життєво 
необхідним та бажаним для суспільного розвитку [3].  

Таке багаторівневе, багатомірне та достатньо складне уявлення 
про предмет соціології держави накладає певний відбиток й на 
уявлення про теоретичний спектр идей, які б мали спроможність 
виступати у якості методологічних засад для дослідження 
соціологічної проблематики держави. Універсальної теоретичної 
парадигми, яка б задовільнада б потреби аналізу генези держави у 
вигляді соціального інституту, її формування та специфіки процесів 
усталення, дослідження сучасних моделей державності у форматі 
спеціфічно функціонуючої великомасштабної соціальної організації – 
на сьогодні не існує. Тому слід говорити про комплексну теоретико-
методологічну парадигму, яка б поєднувала в собі потенціали 
структурного функціоналізму (Т. Парсонса), системного підходу 
(Н. Лукмана), соціоаналізу (П. Бурдьє), теорій обміну (П. Блау), 
макросоціологію (Н. Дж. Смелзера) тощо. Першим кроком має стати 
з’ясування можливості для застосування тієї чи іншої з них, а 
наступні кроки будуть вже пов’язуватися з їх інтеграцією, 
розбудовою загальної «методологічної архітектури».  

Так, ще М. Вебер вважав, регулярні соціальні відношення 
значною мірою посилюються, якщо вони орієнтовані на легітимний 
порядок. За ним, така легітимізована послідовність взаємодій та 
схвалена соціумом модель взамних відносин продукується, 
насамперед, за умов коли індивіди чітко орієнтуються на певні норми 
(правові, моральні, етичні тощо). При цьому, легітимним, порядок має 
визнаватися членами суспільства коли: 

а) вони переконані у тому, що даний порядок є ціннісно-
раціональним, тобто базується на дотриманні цінностей прийнятих у 
суспільстві;  

б) вони керуються міркуваннями, що базуються заснованих на 
догмах релігії та під впливом авторитету релігії вважають його таким, 
який принципово потрібно виконувати; 

в) вони діють під впливом своїх емоцій, що характеризуються 
афективністю, а саме – великою силою та короткочасністю 
протікання.  

Не задовольняючись цим М. Вебер, поряд з виокремленням 
внутрішніх механізмів легітимізації певного порядку соціальних 
відношень, вказує на механізми, що мають зовнішній характер. Дія 
таких механізмів проявляється у тому, що члени суспільства очікують 
появу специфічних зовнішніхнаслідків й тим самим легітимізують їх 
своєю впевненістю у тому полягають у тому, що такі наслідки 
неминуче наступлять у разі, якщо певні індивіди не діятимуть у 
відповідності до встановленого порядку. Такі очікування складаються 
з очікування певних санкцій або засудження з боку членів соціальної 
групи до якої входить індивід, або з очікування того, що не 
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виконання встановлених правом норм обумовлює діяльність 
спеціально уповноваженої суспільством групи людей для примушення 
тих хто не дотримується легітимного порядку до безумовного його 
виконання.  

Традиційно, соціологічний аналіз проблематики, що пов’язується 
з державою та її функціонуванням відбувався с точки зору держави 
як соціального інституту, тобто такої великомасштабної соціальної 
установи в структурі якої взаємодії та взаємновідносини між людьми 
відбуваються у відповідності до прийнятих норм, встановлених 
цінностей та прийнятих соціальних ролей або призначених функцій.  

Така теоретична модель повною мірою відповідає 
функціоналізму де перелічені вище (норми, цінності та соціальні ролі) 
розглядаються в якості функціональних передумов для розробки та 
реалізації соціальних настановлень. Відповідно такий підхід до 
суспільства, коли воно розглядається як соціальна система, 
специфічність інснування якої обумовлюється його внеском в 
організацію та забезпечення загального процесу життєдіяльності або 
його окремих напрямків.  

Дана теоретична позиція виникла й сформувалася як 
структурний функціоналізм. Стосовно дослідження державної 
проблематики структурний функціоналізм є найбільш 
використовуваним в соціологічній науці.  

Це доведено внеском Т. Парсонса, який застосував його для 
аналізу структури соціальної дії. Його головна наукова праця – 
«Структура соціальної діяльності» відображує спробу вирішувати 
«проблему соціального устрою», завдяки якій суспільства не живуть за 
Т. Гоббсом, тобто не «воюють усі проти усіх». 

У результаті Т. Парсонс дійшов висновку про те, що соціальна 
діяльність породжує виникнення цінностей та норм які предписують 
соціальні ролі. Слід думати, що найбільш структурований контент 
таких соціальних ролей пропонується саме державою. Тоді 
виконання функцій передбачених ними може розглядатися у вигляді 
функціональних передумов, як умов конче потрібних усім 
суспільствам для виживання. Окрім того, образ держави, як частини 
суспільства може також розглядатися в межах парсоновської 
концепції соціального порядку за якою суспільства виступають у 
вигляді взаємопов’язаних соціальних систем та таких, що здатні 
самостійно підтримувати себе в процесі функціонування у 
зовнішньому середовищі [7, с. 9-10]. 

Постановки проблеми Т. Парсонсом має специфічну ознаку у 
тому. Що вона передбачає в якості базової одиниці аналізу окрему 
соціальну дію. Саме у ній об’єднуються впливи, що йдуть від 
суспільства, від культури та від окремої особистості.  

Не будучи названою Парсонсом, між тим, держава достатньо 
чітко убачається як невід’ємна та органічна частина соціальної 
системи, що є результатом процесів взаємодії. Системна діяльність 
здійснюється виконавцями певних соціальних ролей, певними 
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акторами на трьох основних рівнях, а саме: соціальна система, 
культура, особистість. При цьому, культура визначає загальну 
орієнтацію дій встановлюючи систему загальних для суспільства, в 
єдності його складових, загальних цінностей, норм, настанов тощо.  

Як одна з найбільш організованих складових соціальної 
системи, держава покликана координувати зусилля суспільства для 
вирішення проблем адаптації, цілеорієнтації, інтеграції та 
латентности.  

Проблема адаптації, перш за все, полягає в раціональній 
організації економічної сфери діяльності суспільства, розподілі 
навних ресурсів та їх систематичному відновленні або поповненні.  
Для цього мають використовуватися певні організаційні можливості 
суспільства уособлені в державному потенціалі для організації та 
упорядкування складних форм соціальної взаємодії. 

Якщо говорити про проблему цілеорієнтації, то уявляється за 
необхідне підкреслити важливість комплексного виконання функцій 
з визначення переліку основних цілей суспільного розвитку та 
встановлення певної логіки їх досягнення, реалізації у відповідній 
послідовності (використовуючи військову термінологію) – як тактичні, 
оперативні та стратегічні. 

Коли йдеться мова про інтеграцію то мається на увазі, 
насамперед, досягнення солідарного стану, а латентність передбачає 
вирішення проблеми підтримки мотивації тих членів суспільства, які  
виконують важливі для інших соціальні ролі.  

Сучасний соціологічний погляд на державу також може бути 
виражений точкою зору Нейла Дж. Смелзера, який розглядає сучасне 
національне суспільство саме як державу. Він наголошує, що: 
«Складне поняття національної держави, ... становило собою зручний 
для ідентифікації соціальний апарат, який поєднував достатньо 
велику низку ознак органзованного соціального життя: географічну 
обмеженість, політичну суверенність, монополію на силу та 
насильство з допомогою військових чи поліційних засобів, економічну 
незалежність, культурну інтеграцію чи солідарність, спільну мову та 
політичну ідентичність населення» [8, c. 68]. 

Ототожнення держави з національним суспільтсвом 
Н. Дж. Смелзером спирається на дослідження Роберта Марша з 
порівняльної соціології у яких суспільство визначається як утворення, 
що має такі характеристики:  

а) визначену територію;  
б) поповнення значною мірою за рахунок статевого 

розмноження; 
в) всеохопну культуру – тобто культурні моделі достатньою 

мірою багатоманіині, щоб уможливити членам суспільства 
задоволення всіх вимог соціального життя; 

г) »політичну» незалежність: тобто суспільство не є підсистемою 
жодної іншої системи, окрім як у дуже частковому розумінні.  
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При цьому Н. Дж. Смелзер вказує, що національне суспільство, 
що розуміється як держава зродилося не тільки внаслідок 
інтелектуальних зусиль теоретиків, а й реальних проектів сучасних 
національних суспільств, які у своїй недавній історії обстоювали 
політику забезпечення монополії на застосування сили і насильства в 
національній державі; культурної інтеграції через освіту, мовну 
політику та засоби масової інформації; лояльності й самовизначення 
через виховання націоналістичних почуттів та апелювання до них.  

Точніше сказати, наголошує Н. Дж. Смелзер, національні 
суспільства самі прагли до такого злиття та працювали з метою 
забезпечення єдності національної економіки, державного устрою, 
суспільства та культури для перетворення «уявних спільнот» сучасних 
національних суспільств у спільноти реальні [8, c. 69-70]. 

Достатньо цікавий результат під час формування теоретичних 
засад для дослідження проблеми держави можливо досягти, якщо 
застосовувати теорію соціального поля П. Бурдьє. За його теорією, 
поля представляють собою структуровані простори позицій які 
визначають основні якості того чи іншого поля. Щоб таке поле 
функціонувало воно повинно мати ґабітус, який включає знання та 
визнання законів взаємодії. Стуктура поля визначається як стан 
співвідношення сил між агентами та інституціями, що включені у 
боротьбу за розподіл певного виду капіталу.  

При цьому той чи інший вид капіталу є специфічним  для 
агентів. П. Бурдьє заявляє, що: «Система освіти, держава, церква, 
політичні партії, профспілки – це не апапарати, а поля. У полі агенти 
й інституції борються у відповідності з закономірностями і 
правилами, які сформульовано у цьому просторі гри (й у деяких 
ситуаціях, борються за саме ці правила) з різною силою і від того 
розрізняється вірогідність успіху, щоб оволодіти специфічними 
вигодами, які виступають цілями у даній грі. Ті хто домінує у даному 
полі знаходяться в позиції, коли вони можуть принудити його 
функціонувати на свою користь, але вони повинні завжди 
розраховувати на спротив, зустрічні вимоги, претензії … тих хто 
знаходиться у позиції підлеглого» (переклад автора) [2, с. 19-20]. 

Тобто, розгляд держави як поля передбачає визнання 
прийнятих правил гри у вигляді норм й законів,що визнаються та 
неухильно виконуються. Тим самим створюється умова для 
забезпечення успішності функціонування. Привабливою вдається 
позиція П. Бурдьє стосовно того, що поле може починати діяти як 
певний апарат, що керується тоталітарними інструкціями та 
положення. Така практика достатньо поширена, як переконує історія 
диктаторських держав. Апарат, як вважав П. Бурдьє – це машина 
яку спрямовано на досягнення певної мети. У цілому негативне 
відношення до апарату дозволяє визначати його як патологічний 
стан поля. Можливе припущення – посилення апарату держави не 
можна визнавати позитивною тенденцією. Більш привабливою, 
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прийнятною формою держави, таким чином має визнаватися коли 
вона функціонує у вигляді поля.  

За своєю сутністю теорія поля є достатньо близькою до теорії 
систем, а тому також уявляється доцільною спроба пошуку місця 
держави як певної моделі, своєрідного варіанту соціальної системи, 
аналізу її з позицій відкритих та закритих систем, тенденцій 
самоорганізації та перебігу процесів набуття структурної 
відповідності. Такі розвідки, без сумніву, мають та повинні 
ґрунтуватися на науковому доробку Нікласа Лукмана [5]. 

При цьому, тенденції до самоорганізації, реалізації ідеї 
рівноправного й справедливого розподілу ресурсів та удосконалення 
процесів досягнення структурної відповідності стають більш 
зрозумілими у разі застосування в якості теоретико-методологічних 
засад відповідного аналізу теорії П. Блау. Він вважає, що відношення 
між владними структурами, як суб’єктом державної влади та 
об’єктами на які спрямовуються її управлінські зусилля (у нашому 
випадку між державою та пересічними громадянами) напряму 
залежать від обміну ресурсами. Таким ресурсом, який в обмін на 
встановлення бажаного спільнотою соціального порядку, надається 
членами суспільства органам державного управління є громадянська 
довіра, визнання права діяти від імені народу. У такого науково-
теоретичного підходу є значний методологічний потенціал. 

Висновки. Таким чином, ми маємо підстави зробити висновок 
про те, що застосування у комплексі сукупності певних 
парадигмальних моделей, як науково-теоретичної засади розробки 
соціологічної теорії держави може визнаватися доцільним. При цьому 
висувається принципова вимога до процедури їх застосування, а 
саме – рівневість.  

За умов дослідження питань пов’язаних з виникненням 
держави та процесів її інституціоналізації доцільним може стати 
використання теорії обміну з акцентом, надалі, на раціоналізованому 
обміні. Коли предметом аналізу виступає процес дії державного 
механізму, як форми реалізації ідеї державності, доцільним, на наш 
погляд, є використання функціонального підходу, що при 
ускладненні внутрішніх та зовнішніх умов функціонування держави 
стає провідним у форматі структурно-функціональної парадигми. 
Разом з тим, під час пошуку причин виникнення специфічних умов 
функціонування держави стає можливим використання для аналізу 
положень теорії поля.  

У свою чергу, системний підхід, як уявляється, здатен 
забезпечувати більш високий рівень ефективності аналізу 
проблематики визначення ролі та місця держави у життєдіяльності 
суспільства в загалі, перебігу та зростання складності проблем 
розбудови громадянського суспільства. Тобто, слід наголосити, що 
виконання вимог парадигмальної рівності повинні реалізовуватися 
наступним чином:  
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− на макрорівні має пріоритетність використання структурно-
функціонального та системного методологічних підходів; 

− на мезорівні перевага може надаватися теорії поля 
(П. Бурдьє); 

− на мікрорівні може бути визнане достатнім застосування в 
якості методологічних засад головних наукових положень теорій 
обміну. 

Окремим питанням, при цьому, є визначення відповідності тієї 
чи іншої парадигмальної моделі певній тій чи іншій специфічній 
проблемі держави, що підлягає теоретичному аналізу та яка має, 
потім, вирішуватися як проблема соціальної практики. 
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регіоні українського Приазов’я. Автор досліджує чинники, що вплинули на 
появу нової генерації людей, їхні взаємовідносини, сприйняття сучасності 
різними поколіннями, наявність чи відсутність етнонаціональних кордонів, 
тобто існування етнокультурної конвергенції чи крос-культурного 
конфлікту. У статті звертається увага на те, що даний регіон 
багатонаціональний, але відбуваються певні зміни у розвитку поколінь, які 
так чи інакше впливають на сучасний стан спільноти регіону, а отже на 
формування тих відносин і поглядів, що існують сьогодні в період 
військових дій у прифронтовому регіоні. У статті виявлено, що етноси, які 
населяли регіон, впродовж десятиліть зазнавали несприятливих впливів – 
демографічних, соціальних, культурних, політичних та ін. Серед них – 
воєнні і повоєнні втрати населення, голод 1921–1923, 1932–1933 та 
1946 рр., масові переселення і депортації, трудова міграція усередині 
радянських республік та між ними, русифікація, процеси акультурації, 
асиміляції, відтворення населення тощо.  

Автор виявляє певну систему повторюваності в історичних подіях та 
ідентичні зміни у відносинах між населенням регіону. Адже і сьогодні 
відбуваються масові переселення людей і не тільки в різні регіони України 
але і за її межі. Хоча сьогодні більш яскраво проявляються ознаки 
патріотизму, відбувається масова структуризації суспільної свідомості, про 
що свідчать останні події. У статті оцінено вплив політичних, економічних 
та інформаційних чинників на свідомість людей, а також ностальгію людей 
похилого віку за минулим, тобто за радянською епохою. Ось ці 
розмежування у поглядах населення Приазов’я і створюють соціальну 
напругу, чи вірніше, етнокультурну конвергенцію з одного боку і крос-
культурний конфлікт – з іншого. Сучасний стан спільноти українського 
Приазов’я – це пошук свого місця між європейською системою відносин і, 
притаманними українській спільноті звичаями, характером життя і 
суспільною свідомістю. 
Ключові слова: генерація людей, етнонаціональні кордони, переселення, 

трудова міграція, акультурація, асиміляція. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В УКРАИНСКОМ 
ПРИАЗОВЬЕ: ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ ИЛИ  

КРОС-КУЛЬТУРНЫЙ КОНФЛИКТ? 
 

Слющинский Богдан Васильевич 
 
Авторское резюме 

В статье рассматриваются проблемы формирования современного 
общества в регионе украинского Приазовья. Автор исследует факторы, 
которые повлияли на появление новой генерации людей, их 
взаимоотношения, восприятие современности разными поколениями, 
наличие или отсутствие этнонациональных границ, то есть существование 
этнокультурной конвергенции или кросс-культурного конфликта. В статье 
обращено внимание на то, что данный регион многонациональный, в 
котором происходят определенные изменения в развитии поколений, 
которые так или иначе влияют на современное состояние общества 
региона, а значит, на формирование тех отношений и взглядов, что 
существуют сегодня в период военных действий в прифронтовом регионе. 
В статье выявлено, что этносы, которые населяли регион на протяжении 
десятилетий, испытывали неблагоприятные влияния – демографические, 
социальные, культурные, политические и др. Среди них – военные и 
послевоенные потери населения, голод 1921–1923, 1932–1933 и 1946 гг., 
массовые переселения и депортации, трудовая миграция внутри советских 
республик и между ними, русификация, процессы аккультурации, 
ассимиляции, воспроизведение населения и т. д.  

Автор выявляет определенную систему повторяемости в 
исторических событиях и идентичность изменений в отношениях меж 
населением региона. Ведь и сегодня происходят массовые переселения 
людей и не только в разные регионы Украины, но і за ее пределы. Хотя 
сегодня более четко проявляются признаки патриотизма, происходит 
массовая структуризация общественного сознания, о чем свидетельствуют 
последние события. В статье дана оценка влияния политических, 
экономических и информационных действий на сознание людей, а также 
ностальгия людей пожилого возраста за прошлым, то есть, за советской 
эпохой. Вот эти разногласия во взглядах населения Приазовья и создают 
социальное напряжение, или вернее, этнокультурную конвергенцию с 
одной стороны и кросс-культурный конфликт – с другой. Современное 
состояние общества украинского Приазовья – это поиск своего места 
между европейской системой отношений и, свойственными украинскому 
обществу обычаями, характером жизни и общественным сознанием. 
Ключевые слова: генерация людей, этнонациональные границы, 

переселения, трудовая миграция, аккультурация, ассимиляция. 
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INTERCULTURAL COMMUNICATION IN UKRAINIAN AZOV:  
OR CONVERGENCE ETHNOCULTURAL OR CROSS-CULTURAL 

CONFLICT? 
 

Bogdan Slyushchynskiy 
 

Abstract 
Community Ukrainian Azov from the very beginning of its existence was 

a multinational. So historically evolved under various circumstances 
(historical, economic, political). It Multiculturalism urged residents of the 
region to adapt to each other, to the levels of culture, traditions and customs, 
which have come to the region residents, whether voluntarily or as migrants 
from someone «light» hand. Therefore, from the very beginning of the region’s 
population was forced to build their intercultural relations. These cross-
cultural relations were different; or as ethno-cultural convergence, or as cross-
cultural conflicts. This is of course dependent on the culture of a particular 
ethno-national groups or the political «interventions». For example, a large 
impact on the region was Russia. According to the direction of Catherine II was 
relocation to the region of Russians, Germans, Jews, Greeks and others. She 
happened instructions Russification of the region, that the imposition of a 
foreign language for different ethnic groups that culture. In intercultural 
communication in the region, in particular ethnocultural convergence and 
cross-cultural conflict and influenced political events, deportation, forced 
displacement, harassment and so on. Consequently, deportations, forced and 
voluntary departures as early as 1941 about 400 thousand. Germans Ukraine 
were outside.  

Today we can see if a new round of relations between nationalities and 
ethnic groups. But occasionally they become acute. This is especially 
noticeable during the race, or, now that Ukraine is in a hybrid war, where 
Russia again trying to impose «their» will and from mid affect inter-ethnic and 
inter-ethnic situation. So, today, we believe that the processes on the one hand 
ethnic and cultural convergence, and the other cross-cultural conflict. These 
are even events that took place in Ukraine on the eve of and during the 
celebration of the victory over Nazism May 9, 2017 but the process of ethnic 
and cultural convergence occur during the natural development of society, that 
is without political interference. If the policy interferes in the affairs of 
international relations, emerging cross-cultural conflicts. What we are 
witnessing today. So, broken problem is rather urgent and requires careful 
study. Conflicts have been caused and repression. Repression did not stop in 
the day the war years. Minorities were considered at that time the Soviet 
authorities as a potential «fifth column», which should be eliminated send away 
from strategic areas to remote regions of Siberia and Central Asia. With the 
declaration in the mid 60s. Party course to merge all nations into one an 
international community – the Soviet people – increased assimilation 
processes, including Russification of Ukrainian, Greek population and other 
ethnic groups living in the Ukraine and, of course, the Ukrainian Azov her. If in 
1926 81,4 % (according to other sources – 82-83 %) Greeks believed their 
native Greek, then in 1989 it was only 18,5 % of all Greek ethnos in Ukraine.  

Dynamics assimilation processes fairly well traced to statistical Donetsk 
region, inhabited smallest group of the Greek population. The same can be said 
about the Ukrainian population. Summarizing, we can say quite ambiguous 
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situation regarding the interaction between the people of different ethnic 
groups. Typically, variegated in composition societies they live only inherent in 
life and they form only inherent intercultural communication. They are mostly 
quiet, but it is, in my opinion, rather «softly-hidden» state (latent). He was 
«dormant» until such time as one or another force (situation) does not 
encourage him to. 
Key words: generation of people, ethnic borders, resettlement, labor migration, 

acculturation, assimilation. 
 

Постановка проблеми. Склалося так історично, що населення 
українського Приазов’я поліетнічне. Саме поліетнічність спонукала 
мешканців регіону пристосовуватись один до одного, до рівнів 
культури, традицій, звичаїв, з якими в цей регіон прибули мешканці, 
чи то добровільно, чи як переселенці з чиєїсь «легкої» руки. 
Пристосовуючись до кліматичних, політичних, побутових та інших 
умов, необхідно було адаптувати свою національну культуру до інших 
культур, присутніх у даному регіоні. Все це створювало своєрідне 
соціокультурне середовище, змішану мову, яка поступово втрачала 
своє початкове забарвлення. Як відомо «культури не додаються», а 
створюється нова «третя культура». Саме це відбувалося тут. Великий 
вплив на створення таких взаємовпливів в українському Приазов’ї 
мала Росія. Російський уряд здійснював політику «масового 
переселення». Починаючи з ХVІІІ ст., сюди переселяли греків, німців, 
євреїв і представників інших національностей та етнічних груп. У 
цілому ж відбувався процес активного заселення регіону, що 
впливало на міжнаціональні та міжетнічні відносини, розвиток 
торгівлі, створення побуту, відкриття підприємств, навчальних 
закладів тощо. Цей процес отримав продовження у наступних 
століттях, включаючи ХХ, навіть, ХХІ ст. Тобто, вже у ті часи 
проблема міжкультурної комунікації ставала досить актуальною. Не 
втратила вона своєї актуальності і сьогодні. Сьогодні ми можемо 
спостерігати ніби новий виток відносин між національностями і 
етносами, які час від часу загострюються. Особливо це помітно під 
час виборчих перегонів, чи, зараз, коли Україна перебуває у стані 
гібридної війни, де знову ж таки Росія намагається нав’язати «свою» 
волю та із середини вплинути на міжнаціональну та міжетнічну 
ситуацію в країні. Тобто, сьогодні, на нашу думку, відбуваються 
процеси з одного боку етнокультурної конвергенції, а з іншого – крос-
культурного конфлікту. Про це свідчать навіть події, які відбулися на 
теренах України напередодні та під час святкування Дня перемоги 
над нацизмом 9 травня 2017 р. Процеси етнокультурної конвергенції 
відбуваються під час природного розвитку суспільства, тобто без 
політичних втручань. Якщо ж політика втручається у справи 
міжнаціональних відносин, то зароджуються крос-культурні 
конфлікти, що ми і спостерігаємо сьогодні. Отже, порушена проблема 
є досить актуальною і вимагає ретельного дослідження. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Міжкультурна 
комунікація характеризується особливостями національного 
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характеру комунікантів, специфікою їхнього емоційного складу, 
культурно-специфічними особливостями мислення тощо. Так чи 
інакше кожна людина є носієм своєї специфічної культури чи 
субкультури, в яких втілені та мають прояв різноманітні особливості: 
світоглядні, мовні, етнонаціональні, релігійні тощо. Сьогодні цей 
момент має підкріплення з боку різних етнонаціональних груп у 
їхньому намаганні самоідентифікуватися, зберегти своє традиційне 
коріння, не розчинитися у багатонаціональному суспільному 
просторі. Водночас співіснування етнонаціональних груп в одному 
соціокультурному просторі накладає певний відбиток на взірці 
спілкування між ними, на їхні культурно-поведінкові практики. 

Слід зазначити, що світовою і вітчизняною соціологічною 
наукою різні теоретико-методологічні аспекти окресленої проблеми 
досліджуються досить активно. До неї звертались такі зарубіжні 
вчені, як: Г. Гофстеде, К. Казмір, К. Клакхон, Ф. Стродбек, Е. Стюарт, 
Дж. Трагер, Ф. Тромпенаарс, Е. Холл, та ін. Їх дослідження були 
викликані проблемами глобального бізнесу (в різних країнах цей 
бізнес мусив використовувати місцевий персонал, який 
характеризувався своєрідною культурною компетентністю, а це 
ускладнювало діяльність транснаціональних компаній, тому останні 
почали вивчати і впроваджувати механізми міжкультурної 
комунікації). Сучасні процеси глобалізації та демократизації 
загострили питання міжкультурної комунікації як на міжнародному 
рівні, так і у межах національних (багатонаціональних) держав. 

Ґрунтовний фундамент для вивчення сучасних комунікацій 
становить теорія комунікативної дії Ю. Габермаса, яка дає 
можливість зрозуміти принципові особливості міжкультурного 
спілкування. Свій внесок у висвітлення основ комунікаційних 
процесів, способів і засобів міжкультурної взаємодії здійснили 
російські дослідники – М. Василик, М. Вершинін, Т. Волошинова, 
В. Павлов та ін. Українські вчені – Л. Аза, О. Вишняк, Є. Головаха, 
Н. Костенко, М. Наумова, А. Ручка, Л. Скокова, В. Степаненко, 
М. Шульга та інші досліджують проблеми спілкування в 
багатонаціональному просторі сучасної України, етномовної 
диференціації, існуючих культурних ідентичностей тощо. 

Віддаючи належне теоретичному і практичному значенню робіт 
названих авторів, їх методологічному впливу на проведене 
дослідження, слід вказати на недостатність у вітчизняній 
соціологічній науці комплексного аналізу сучасних процесів, що 
впливають на стан міжкультурної комунікації в багатонаціональному 
регіоні, яким є українське Приазов’я. Незважаючи на те, що основна 
частина населення – це представники українського та російського 
етносу, все ж у цьому регіоні є свої відмінності. Вони викликані як 
історичними періодами заселення регіону різними етносами, так і 
способом їх розселення, можливостями взаємодіяти між собою і 
умовами, які створені для цього, можливостями зберігати свої 
національні надбання та необхідністю співіснування з іншими 
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етносами. Крім цього, ця проблема актуальна сьогодні ще й тому, що 
існує реальна гуманітарна загроза – від проявів нетолерантності, 
закоренілого неприйняття та неповаги окремими людьми чи то 
певними спільнотами (у тому числі регіональними) – людей інших 
національностей, до небажання бачити і поділяти загальнолюдські 
цінності, які є основою взаєморозуміння, реалізації людиною своїх 
здібностей та почуттів. 

Отже, метою статті є з’ясування сучасного стану 
міжкультурної комунікації в багатонаціональному регіоні України, 
аналіз історичних та інших чинників, що вплинули на нього і 
призвели до появи етнокультурної конвергенції та крос-культурних 
конфліктів. 

Виклад основного матеріалу. Міжкультурна комунікація 
населення українського Приазов’я має свої особливості. У соціумі 
регіону проявився свій специфічний спосіб диференціації 
етнонаціональних культур, який вплинув на зміни, що відбулися у 
межах домінуючої культури, створив особливу форму організації 
людей, визначив сукупність норм і цінностей, які так чи інакше 
протистоять домінуючій традиційній культурі та інтерпретуються 
нею як «чужа, негативна, така, що порушує її цілісність». Звичайно, 
говорити про те, що всі національності та етноси, які населяють дану 
територію, мають вагомий вплив на специфіку субкультури регіону 
не доводиться. Найбільшими етнонаціональними угрупованнями є 
українці, росіяни, греки, білоруси, вірмени, євреї, болгари, інші 
нараховують сотні, десятки та одиниці. Як, скажімо, можуть 
вплинути на міжкультурну комунікацію регіону такі етнонаціональні 
представники, як вепси (1 особа), голландці (1 особа), коряки 
(1 особа), іжорці (1 особа), ногайці, перси, рутульці, ханти, чуванці та 
ін., чисельність яких теж дорівнює 1. Навіть ті етноси, кількість яких 
налічує від 2 до 100 осіб, розчиняються у великій кількості 
представників інших національностей і суттєвого впливу на соціум не 
мають, їм навіть важко зберегти свою національну першооснову – 
мову, не говорячи вже про традиції, релігію чи щось інше. 

На міжкультурну комунікацію регіону, зокрема етнокультурну 
конвергенцію та крос-культурний конфлікт, вплинули і політичні 
події: депортації, примусові переселення, переслідування тощо. 
Внаслідок депортацій, примусових і добровільних виїздів вже до 
1941 р. близько 400 тис. німців України опинилися за її межами [7, 
с. 82-83]. З початком війни тих, хто ще залишився, депортували у 
східні райони СРСР. У воєнні і перші повоєнні роки близько 2 млн. 
українського населення евакуювались у східні регіони СРСР. Багато з 
них через різні причини не повернулася на батьківщину. Близько 2,4 
млн. осіб було вивезено у нацистське рабство. Частина українських 
громадян – військовослужбовців Радянської Армії під час бойових дій 
опинилася у полоні. Чимало з них залишилися на Заході. З вивезених 
під час війни на роботу до Німеччини лише 1 млн. 250 тис. 
повернулося в Україну на кінець 1946 р. Радянська влада не хотіла їх 
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бачити на рідній землі і майже 300 тис. репатріантів одразу і на довгі 
роки були вивезені до Сибіру. Переважно це були люди, які ніколи не 
конфронтували зі сталінським режимом [5, с. 10-55, 211-212]. 
Звичайно це впливало на формування міжкультурних відносин, і 
ставлення до окремих національностей та етносів, створювало, так би 
мовити, крос-культурний конфлікт. Кінець 20-х рр. ХХ ст. в СРСР 
ознаменувався початком колективізації, індустріалізації та нових 
репресій проти свого народу. Його характерною рисою стала 
цілеспрямована політика декоренізації національних культур, освіти 
й науки [1, с. 92]. У першу чергу, в українському Приазов’ї це 
торкнулося греків. 

У 1932 р. Сартанський та Мангушський національні райони були 
ліквідовані. Впродовж 30-х рр. припинилась діяльність культурно-
освітніх та навчальних закладів, які забезпечували потреби 
нацменшин у професійних кадрах [3, с. 93]. У постанові ЦК КП(б)У 
«Про реорганізацію національних шкіл в Україні» від 10 квітня 
1938 р. існування навчальних закладів для нацменшин було визнано 
«недоцільним, шкідливим та помилковим» [6, с. 225-226]. У другій 
половині 30-х рр. розпочалися масові репресії грецького населення в 
Україні [4, с. 55-57]. 

З проголошенням у середині 60-х рр. партійного курсу на злиття 
всіх націй в єдину інтернаціональну спільноту – радянський народ – 
посилилися асиміляційні процеси, зокрема русифікація українського, 
грецького населення та інших етносів, що проживали на території 
України і, звичайно, в українському Приазов’ї. Якщо в 1926 р. 81,4 % 
(за іншими даними – 82-83 %) греків вважали рідною грецьку мову, 
то у 1989 р. їх виявилося тільки 18,5 % від всього грецького етносу в 
Україні. 

У 1987–1990 рр., із пробудженням національної самосвідомості, 
викликаним «перебудовою» М. Горбачова, розпочалося активне 
відродження культурно-просвітницьких організацій, поступове і дуже 
повільне відкриття національних шкіл. У цей період було проведено й 
кілька науково-практичних конференцій, присвячених історії та 
культурі українських греків [8, с. 24]. 

Як показують соціологічні дослідження, найбільше зберегли свої 
національні традиції представники тих етнонаціональних груп, які 
компактно проживають, а це – мешканці сіл та селищ. Міське 
населення, котре постійно контактує з іншими представниками, а це 
здебільшого особи, які підтримують російськомовні традиції 
(утворюють домінуючу культурну групу), свої національні традиції 
втратили більше, їх культура зазнала асиміляції. Щодо національних 
традицій таких, як національна кухня чи інше, то вплив домінуючої 
культури їх, як правило, розмиває. Тут відбуваються процеси скоріше 
етнокультурної конвергенції, бо більшість є представниками однієї 
національності чи етносу і протистоянь здебільшого не виникає. 

Відома українська письменниця Ліна Костенко писала: «Нації 
вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову». А мова – це 
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всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична 
пам’ять… Це чинник, який досить сильно впливає на соціальні 
відносини, який створює крос-культурні конфлікти. Дослідження цієї 
проблеми в регіоні показали, що респонденти основну причину 
втрати національної мови вбачають у недостатньому вихованні 
національної гордості, а саме: українці – 3,6 %; росіяни – 3,5 %; євреї 
– 2,8% та німці – 2,1 %. Крім цього, 4,1 % греків і 4,0 % євреїв 
причину втрати національної мови вбачають у відірваності від 
історичної батьківщини. Із відсутністю мовного кола пов’язують 
причину втрати національної мови майже 7 % респондентів різних 
етнонаціональних груп: 9,2 % – євреї, 8 % – німці, 7,9 % – греки, 5,5 % 
– українці і 4,2 % – росіяни. 

Як бачимо, мовне середовище – один із найважливіших 
чинників, що визначає мову регіону, але не можна стверджувати, що 
саме російська мова опанувала регіон. Завдяки процесам 
акультурації та декультурації в регіоні з’явилася своя мовленнєва 
культура – «суржик», та все ж кожна етнонаціональна група 
населення прагне зберігати свою національну культуру. 

Звичайно, процеси нав’язування російської мови, знищення 
української, закриття українських шкіл, «переписування» історії мали 
значний вплив на формування свідомості та поглядів мешканців 
регіону на політичні дії правителів та поділ населення на «своїх» та 
«чужих». Ці процеси призвели і до сьогоднішніх військових дій, до 
сьогоднішнього поділу людей-мешканців одного регіону. Тут не 
можна відкидати і політичні аспекти, за допомогою яких намагалися 
закріпити у пам’яті населення думку про те, що «головною нацією в 
Україні є російська». Про це читали лекції та проводили семінари, 
зокрема у 1951 р. їх на території України було прочитано 25 тис. 
Основними темами були такі: «Великий російський народ – провідна 
нація СРСР» та «Українські буржуазні націоналісти – смертельні 
вороги українського народу» [2, с. 271]. 

Висновки. Підсумовуючи, можна говорити про досить 
неоднозначну ситуацію щодо взаємодії між собою людей різних 
національних груп. Як правило, строкаті за своїм складом соціуми 
живуть тільки їм притаманним життям і формують тільки їм 
притаманні міжкультурні комунікації. Вони в основному спокійні, але 
це, на мою думку, досить-таки «лагідно-прихований» стан 
(латентний). Він «дрімає» до того часу, поки та чи інша сила (ситуація) 
не спонукає його до дії. Отже, аналіз історичних та інших чинників 
доводить, що в регіоні наявні ознаки етнокультурної конвергенції та 
крос-культурних конфліктів. 
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Авторське резюме 

У статті досліджуються особливості сучасного соціального 
проектування і його впливу на трансформацію соціологічної діяльності. 
Виявлено, що видозміни соціальної рефлексії пов’язані з активним 
формуванням індивідуальностей як об’єкту соціологічного пізнання, 
актуалізацією полісуб’єктності та контекстності. Визнано, що сучасна 
людина як правило добре освічена, активно діє, самопроектує своє 
майбутнє, бере участь в розбудові проектів громадянського суспільства й 
локальних проектів, що вибудовують її власну долю й майбутнє. Оцінено 
сучасну специфіку ідентифікації контекстності. Виявлено, що сучасна 
соціологічна діяльність як в пізнавальному аспекті, так і діяльністному 
базується на принципах глокальності, фрагментарності, не тотальності. 
Зроблено висновок, що, з одного боку, трансформація соціологічної 
діяльності пов’язана з розширенням меж «соціального» та розвитком 
наукових поглядів на майбутнє як об’єкт соціологічного пізнання і 
професійної діяльності соціолога. І, з іншого, – формується сучасне 
трактування проектування як функції соціології та практичної діяльності. 
Ключові слова: майбутнє, проектування, полісуб’єктность, контекстність, 

соціологічна діяльність 
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Подшивалкина Валентина Ивановна 
 

Авторское резюме 
В статье исследуются особенности современного социального 

проектирования и его влияние на трансформации социологической 
деятельности. Выявлено, что видоизменения социальной рефлексии 
связаны с активным формированием индивидуальностей в качестве 
объектов социологического познания, актуализацией полисубъектности и 
контекстности. Установлено, что современный человек как правило хорошо 
образован, активно действует, самопроектирует свое будущее, участвует в 
развитии проектов гражданского общества и локальных проектов, 
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выстраивая ее собственную судьбу и будущее. Оценена современная 
специфика идентификации контекстности. Выявлено, что современная 
социологическая деятельность как в познавательном аспекте, так и 
деятельностном базируется на принципах глокальности, фрагментарности, 
а нетотальности. Сделан вывод, что, с одной стороны, трансформация 
социологической деятельности связана с расширением границ 
«социального» и развитием научных взглядов на будущее как объект 
социологического познания и профессиональной деятельности социолога. 
И, с другой, - формируется современная трактовка проектирования как 
функции социологии и практической деятельности. 
Ключевые слова: будущее, проектирование, полисубьектность, 

контекстность, социологическая деятельность 
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Abstract 

The artical validates subject-praxeological concept of social projection, 
studies theoretical research methods for social design as a social activity in 
sociological discourse, based on the conducted theoretical analysis and 
corresponding socializations. Changes and challenges in society and in 
sociology stimulate transformations in the professional activities of sociologists 
in the context of the present and future. It is validated that social design, as an 
activity, takes into consideration principles of glocalization, untotality, 
fragmentarity, subjectivity, pragmatism. This work acknowledges social subject 
as a carrier of polysubjectivity. 

It is discovered that design is of polyphonic nature and exists as a 
function of sociology, sociological activity (cognitive, constructivist and 
organizational) and social practice, according to subject-praxeological 
approach. Content of design, as a function of sociology, is specified, which 
assumes comprehension, research and creation of a field of opportunities. This 
field is integrated with both social and subjective ideas of the desired future, 
which is limited by the resources and realization technologies, implementation 
environment and subject’s activist stance. It is stated in the structure of social 
design concept that its purpose is harmonization of a social object; and its task 
is to increase social capital as a factor of  development of object’s potential. 
Social designing acts as a dualistic social technology, which, on the one hand, 
positions itself as an intellectual technology that provides goal-setting, 
comprehension of the result and possible means of implementation, and, on 
the other hand, serves as an organizational technology based on the principles 
of cluster localization, Network partnership, polysubject social actors and 
dissipative social objects, provides for the development of a clear algorithm for 
the implementation and implementation of any social project in Participatory 
society. 
Key words: future, social design, polysubjectivity, context, sociologists 

activities. 
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Постановка проблеми. Підвищення ролі соціологів, як 
професійної групи, в житті сучасного суспільства призвело до появи 
цілої низки проблем, вирішення яких може сприяти тому, що 
сучасний соціолог займе адекватне своїм можливостям місце в 
суспільному житті. Можна говорити про два види сучасних викликів 
професійному соціологічному співтовариству. Одні пов’язані з 
особливостями перехідного, трансформаційного періоду, урахування 
яких вимагає зваженої відповідальної позиції професіонала перед 
самими собою, професійним співтовариством і суспільством у цілому. 
Інші пов’язані з готовністю професійного співтовариств активно 
розвивати власний інструментарій і методологію його використання 
в умовах, що постійно змінюються, у яких зростає роль особистості та 
використовуваних нею технологій, у тому числі політичних. Саме 
тому зміни й виклики в суспільстві й в соціології стимулюють 
трансформації в професійній діяльності соціологів в контексті 
сучасного й майбутнього. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. В Україні 
соціальне проектування досліджувалось головним чином у межах 
соціально-інженерної та соціально-технологічної наукової школи 
завдяки роботам М. Лепського, В. Подшивалкіної, М. Саппи, 
О. Скидіна, Є. Суїменко, Ю. Сурміна, М. Туленкова, Л. Хижняк. 
Однак розгляд даного феномену в якості особливої конкретно-
соціологічної діяльності й досі не знайшло відповідної наукової 
інтерпретації та рефлексії. 

Мета статті – на основі аналізу викликів, що утворилися підчас 
розвитку й функціонування сучасного суспільства й сучасної 
соціології, визначити можливості проектування в розвитку 
професійної соціологічної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Для виявлення специфіки 
інтеграції проектування в професійну діяльність соціологів 
сформулюємо деякі для нас принципові позиції, що характеризують 
сучасне суспільство, динаміку його розвитку, та призводять до зміни 
уявлень про об’єкт та предмет соціології, потребують зміни в її 
методології та методах. 

По-перше, це трансформація людини, що реагує на зовнішні 
стимули, чия поведінка була каузально детермінована соціумом, на 
людину, що постійно проектує, цілеспрямовано діє, чия поведінка 
телеологічно детермінована її мріями, планами, проектами. Ми 
назвали її самопроектуєма особистість.  

Хто вона самопроектуєма особистість? Вона полісуб’єктна, тобто 
є носієм композиційно змішаних і складно ідентифікованих статусів і 
ролей, що дозволяє їй у сучасному суспільстві одночасно виступати 
ініціатором, розробником, організатором і споживачем результатів 
власної діяльності. Сам соціальний суб’єкт, реалізуючи власну 
полісуб’єктність, змушений усвідомлювати і обирати найбільш 
прийнятне майбутнє здійснюючи тим самим проектування. 
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Вона має високий рівень освіти. Освіченість людини змінилася 
в середньому за останні 100 років. За останнє сторіччя ми перейшли 
від загального рівня обов’язкової освіти в 1 клас початкової школи на 
початку століття, до обов’язкового 4-класної початкової освіти після 
першої світової війни, загального 7-класної освіти після Другої 
світової війни і до загального 9-класної – початку ХХІ століття. Різко 
зросла частка людей з вищою освітою. Чи можемо ми применшувати 
їх можливості самим проектувати своє життя і позбавляти їх права, 
проявляючи свою індивідуальність, перетворювати наше суспільство. 
Волонтерський рух в зоні АТО – яскраве тому підтвердження. 

Сучасна людина, вона самозайнята, тобто це особистість, яка 
створює start-up у приватному житті (практики дозвілля, мережеві 
аккаунти), в підприємницькій та професійній діяльності (фрілансери, 
поява таких інноваційних проектів як Фейсбук та інш.), інколи 
виходить на політичну арену. 

Сучасну особистість в соціології ідентифікують як через низку 
сталих понять – суб’єкт, агент, актор, а також через нові дефініції та 
характеристики: споживач, реципієнт, «сетенін» (замість 
громадянина) і так далі, доповнюючи, уточнюючи і поглиблюючи ряд 
понять – «індивід – особистість – суб’єкт діяльності – індивідуальність».  

У класичній соціології в інтерпретації поняття «соціальний 
суб’єкт» домінує гносеологічний дискурс, згідно з яким, соціальний 
суб’єкт – це людина мисляча і раціонально діюча. Звідси відповідно 
до класичної традиції суб’єктність має обмежене, елітарне коло 
людей, здатних усвідомити бажане і діяти у напрямі його досягнення.  

Поняття «актора» виникає як опозиція класичної соціології у 
рамках пошуку епістемологічних підстав соціології. Воно відбиває ті 
характеристики суб’єкта діяльності, які пов’язані з його участю в 
соціальній взаємодії і заняттям певної позиції в соціальній структурі.  

Інше поняття, близьке до поняття соціального суб’єкта і тісно 
пов’язане з соціальною дією, – це «агент», як посередник чиєїсь волі 
або як реалізатор яких-небудь змін, що відбуваються в тій або іншій 
сфері життя. Як відомо, суб’єкт як агент може вибирати певний вид 
перетворюючої практики з наявних традиційних або спеціально 
розроблених, але досить уніфікованих практик для досягнення певної 
мети. В цьому випадку міра самостійності суб’єкта і можливість 
переінтерпретації ним поставленій меті мінімальні. З 
праксиологічних позицій особистість, що наділена суб’єктністю, не 
лише діє зараз, але і готова проектувати бажане майбутнє, 
технологізувати можливі алгоритми досягнення цього майбутнього і 
може, усвідомивши і вибравши найбільш ефективне і бажане, діяти в 
певному напрямі. У такому разі соціальний суб’єкт бере на себе 
відповідальність за вибір мети і способів її досягнення, що дозволяє 
йому реалізовувати свою проектну роль. 

У той же час, полісуб’єктний суб’єкт, виступаючи стратегом і 
тактиком діяльності, має простір уявлень і переваг бажаного 
майбутнього, що дозволяє йому в процесі діяльності варіювати і 
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коригувати цілі, шляхи їх досягнення, взаємодіяти з конкурентами, 
партнерами та іншими суб’єктами. Серед чинників, що впливають на 
міру формування і прояву соціальної суб’єктності, фігурують як 
традиційні – соціокультурний контекст середовища, конкретно-
історичні умови та інше, так і прагнення до креативності, 
перфомансу і проектності.  

У цілому, традиційно психологи та соціологи використовують 
поняття «особистість», але в умовах формування громадського 
суспільства, на наш погляд, використання тільки цього поняття 
недостатньо для розуміння новітніх соціальних явищ. Для розуміння 
такого явища як громадське суспільство, що має одночасно ознаки 
природного процесу розвитку суспільства та штучного інженерного 
впливу або впливу спеціалізованих соціальних програм зі значних 
бюджетом, наприклад «Громадська ініціатива» і т.п. більш 
адекватним стає використання поняття «індивідуальність». Виклик до 
соціології – досліджуючи суспільство, соціальні процеси, громадську 
думку: кого вчені мають на увазі формуючи вибірку респондентів: 
особистостей або індивідуальностей. 

Друге питання, ким постає в соціологічному дослідженні 
респондент? Як людина, що реагує на зовнішні стимули, чия 
поведінка казуально детерміновано соціумом, або як людина 
самопроектуєма, цілеспрямована, чия поведінка телеологічно 
детерміновано його мріями, планами, проектами. 

Ми погоджуємося з П. Горностаєм, що вивчення 
індивідуальності – це повернення до людини, розгляд його не як 
«гвинтика» суспільної системи, а як суб’єкта не тільки діяльності, але 
й власної долі [1]. 

Якщо мова йде про особистість, то відомо, що вона формується 
під впливом суспільства за механізмом інтеріоризації або 
внутрішнього засвоювання зовнішніх соціальних норм та правил. 
Тобто особистість формується соціальними інститутами, такими як 
інститут сім`ї, інститут освіти та т.п. Але й якщо мова йде про 
індивідуальність, то це вже процес екстереорізації або впливу людини 
на суспільство. Тобто людина відстоює свою індивідуальність і це 
задає нові вектори соціального розвитку й соціологічної 
інтерпретації.  

Якщо мова йде про громадянське суспільство, то це вже 
суспільство індивідуальностей, які готові до проявів ініціативи, до 
реалізації власних проектів. Це породжує проблеми зростання 
різноманітних ризиків, пов’язаних з обмеженням інтересів людей, які 
можуть стати заручниками активності інших і ставить новий виклик 
в дослідженнях соціального суспільства. 

Ще одне питання про контексти, що створені в процесі розвитку 
суспільства. Сьогоденні контексти дуже складні, в них знайшло 
переплетіння історичних, глобальних та територіальних особливостей. 
Тому можна говорити про появу глокальних контекстів, в яких 
зосереджено увагу на регіональному соціумі, який презентує 



Том ІІІ, Випуск 4, Серія «Спеціальні та галузеві соціології» 

32 

регіональну мережу соціальних суб’єктів, що здійснюють реальні та 
проектні практики, а системотворчою метою їх функціонування 
виступає необхідність гармонізації особливого соціального 
середовища, яке сприяє формуванню стійких соціальних мереж і 
заохочує розвиток самоврядних форм регіонального управління. 

У той же час, слід зазначити про існування ретроспективного 
або історичного контексту соціологічної рефлексії. Ключова теза: 
минуле живе у сучасності через досвід свідків історичних подій та 
колективну пам’ять поколінь. Інтерес до переосмислення недавнього 
або далекого минулого – це необхідна умова соціологічної рефлексії. 

Як відомо, існує також, проспективний або онтологічний 
контекст соціологічної рефлексії, який характеризується 
когерентністю багатовекторних дій влади, соціальних рухів, окремих 
суб’єктів, які породжують уявлення про успішні з точки зору 
сучасності зразки поведінки.  

Крім того існує необхідність виокремлення перспективного 
контексту соціологічної рефлексії. Саме уявлення про майбутнє та 
перспективи розвитку суспільства виступають умовою для 
конструювання новітніх соціальних практик. Тому наявність 
різноманітних контекстів – це ще один виклик. 

В рамках класичної підходу і, в першу чергу, П. Сорокіним було 
визнано, що соціологія повинна пізнавати виключно сьогодення. 
Згідно П. Сорокіну, для «чуттєвого суспільства» характерна наступна 
позиція: «так як минуле – незворотньо і вже більше не існує, а 
майбутнє ще не настало ... то тільки теперішнє реально і бажано» [4]. 
У той же час новітня соціологічна наукова думка визнає можливість 
включення майбутнього в поле соціологічного пізнання. Так, 
наприклад, К. Еулбертсон сприймав майбутнє, як реальне буття 
ціннісних орієнтацій суб’єкту, буття в конкретній ситуації. 
Обґрунтовуючи свою позицію, він пише, що «майбутнє не щось 
конкретне, а абстракція, обтяжена емоціями» [5, р. 397]. У наш час 
М. Ковальчук веде мову про «запуск майбутнього» [3].  

Інтерес до передбачення майбутнього актуалізується в період 
бурхливих динамічних змін як соціуму і процесів, що відбуваються в 
ньому, так і наростання кризових, невизначених і нелінійних 
тенденцій функціонування соціальних інститутів. І хоча 
затребуваність знань і уявлень про майбутнє в суспільстві незмінно 
висока, науковий дискурс сповнений скепсису щодо можливості 
пізнання, впливу та управління майбутнім. 

В працях учених ХХ століття майбутнє сприймається як 
казуальне продовження сьогодення. 

Починаючи з середини ХХ століття виникає питання не про 
дослідження насуваємого майбутнього, визначеного і заданого 
сьогоденням, а про конструювання та вибір майбутнього. 

Так, за свідченням англійського соціолога Б. Хьюберта, в 1950-
1960-ті роки майбутнє суспільства стало розглядатися як створюване 
людиною, а не детерміноване становище, яке потрібно лише 



Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць  

33 

передбачати. У своїх працях він описав феномен самоздійснення і 
саморуйнування соціальних прогнозів і проектів. 

Початок ХХІ століття актуалізує телеологічний підхід до 
обґрунтування майбутнього. Майбутнє втрачає загальний характер, 
воно перестає бути загальним для всіх. Майбутнє стає суб’єктивним і 
представляється нам як боротьба, конкуренція проектів. Наше 
завдання дослідити контекст сучасного уявлення про майбутнє і його 
вплив на розвиток соціального проектування. Так, Д. Іванов й 
Ю. Ачкасов пишуть, що «з часів О. Конта і К. Маркса завданням 
соціальної науки є не стільки вирішення теоретичних і 
методологічних проблем і пошук універсальної наукової істини, 
скільки формування проекту зміни соціального світу. Соціологія 
націлена на краще суспільство не тільки в своїх макросоціологічних 
теоріях, концепціях соціальних змін, але навіть в поточному аналізі 
локальних спільнот і повсякденних подій» [2]. 

Таким чином, виявлені виклики як результат розвитку 
суспільства й соціологічного теоретизування трансформують 
завдання соціології, її функції, а саме проектування. Де проектування 
бачиться як можливість надання суспільству інформації, знань про 
поле перспективних альтернатив і можливості вибору при просуванні 
до бажаного. Саме такий підхід являє собою альтернативу домінанті 
класичного соціологічного знання, коли соціології пропонувалось й 
очікувалось продукування загальних закономірностей розвитку 
соціуму та його елементів. На нашу думку, проектна функція 
соціології передбачає дослідження широкого спектра можливих 
перспектив об’єкта і залишає відповідальність суб’єкта за прийняття 
рішення.  

Таким чином, майбутнє стає об’єктом пізнання проектування та 
сферою, в якій соціологія реалізує свою проективну функцію. У цьому 
контексті проектування як функція соціології являє собою 
усвідомлення, дослідження і створення поля можливостей, в якому 
«сплетені» як суспільні, так і суб’єктні настанови щодо бажаного 
майбутнього, обмеженого ресурсами і технологіями втілення, 
середовищем й активістською позицією суб’єкта. 

Висновки. Таким чином, розширення меж поняття «соціальне» 
мотивує соціологію, відповідаючи очікуванням соціуму, пізнавати не 
тільки сьогодення, а й майбутнє і відокремлює проектування в якості 
окремої функції соціології.  

Таке сприйняття майбутнього видозмінює контекст соціального 
проектування, воно, як уже говорилося вище, стає теологічним 
(логіка побудови від майбутнього, бажаного до дійсного), воно 
втрачає характеристики тотальності та набуває якості 
фрагментарності, контекстності, локальності, воно особистісно, 
суб’єктно обрано, у ньому сфокусовано суб’єктне уявлення про 
теперішнє, краще, бажане і ефективне. 

Таке сприйняття майбутнього видозмінює соціологічну 
рефлексію збагачує її проектуванням, яке стає телеологічним, 
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втрачає характеристики тотальності, набуває якості 
фрагментарності, контекстності, глокальності; соціальне 
проектування особистісне, суб’єктно обране, у ньому сфокусовано 
суб’єктне уявлення про сучасне, краще, бажане та ефективне. Таке 
соціальне проектування визнає рівноцінність різного й орієнтоване 
на практику; воно базується на попередньому соціальному досвіді та 
практиці суб’єкта, припускає обов’язкове впровадження у практику. 

Соціальне проектування виступає в якості дуалістичної 
соціальної технології, яка, з одного боку, позиціонує себе як 
інтелектуальна технологія, що забезпечує цілепокладання, осмислення 
результату і можливих засобів впровадження, а, з другого, – виступає 
як організаційна технологія, що ґрунтуючись на принципах 
кластерної локалізації, мережевого партнерства, полісуб’єктності 
соціальних акторів та дисипативності соціальних об’єктів, забезпечує 
розроблення чіткого алгоритму здійснення та впровадження будь-
якого соціального проекту в сучасному суспільстві. 
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СОЦІОЛОГІЯ ДИТИНСТВА: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УМОВАХ КРИЗИ 

 
Клименко Олена Юріївна 

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

 
Авторське резюме 

Розглядаючи дитинство як найскладніший структурний елемент 
суспільства, що виконує специфічні функції (організаційна, виховні, 
комунікативні), більшість з яких латентні, автор статті акцентує увагу на 
проблемах наукового пізнання зазначеного соціального утворення в рамках 
теорії структурного функціоналізму. Найважливішим фактором розвитку 
дитинства нині є зміна життєвого простору дитини, а тому в статті 
розглянуті такі чинники формування соціокультурного простору дитини як 
впровадження нових інформаційних систем, конструювання віртуальної 
реальності сучасними електронно-комунікаційними система, імітація 
дійсності на екранах відеотехніки. Це суттєво змінює соціографію 
дитинства, трансформує становище дітей у родині, переформатує форми 
діяльності дітей – трудова зайнятість, навчання в школі, дозвілля, 
презентуючи їх як «заплановану спонтанність». Автор наголошує, що 
соціологія дитинства покликана допомогти суспільству та державі створити 
стратегію підтримки та захисту дитинства, запропонувати реальні 
технології перебудови соціального порядку та стати основою державної 
ідеології й політики стосовно дітей, змінюючи дитинство як об’єктивну 
реальність, впливаючи на трансформацію дитинства як суб’єктивну 
реальність. Отже, головним вектором соціології дитинства є аналіз 
парадокса, зміст якого полягає в тому, що, з одного боку, педагоги, 
психологи визнають значимість і важливість індивідуального розвитку в 
просторі дитинства, наголошують на ідеї його самоцінності, з іншого, 
вважають дитинство періодом підготовки до «нормального» дорослого 
життя. 
Ключові слова: діти, дитинство, соціологія дитинства, соціологічне 

знання, захист, підтримка, наукове пізнання дитинства. 
 

СОЦИОЛОГИЯ ДЕТСТВА: ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
Клименко Елена Юрьевна 

 
Авторское резюме 

Рассматривая детство как сложный структурный элемент общества, 
выполняющий специфические функции (организационная, 
воспитательные, коммуникативные), большинство из которых латентные, 
автор статьи акцентирует внимание на проблемах научного познания 
указанного социального образования в рамках теории структурного 
функционализма. Важнейшим фактором развития детства в настоящее 
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время является изменение жизненного пространства ребенка, а потому в 
статье рассмотрены такие факторы формирования социокультурного 
пространства ребенка как внедрение новых информационных систем, 
конструирование виртуальной реальности современными электронно-
коммуникационными система, имитация действительности на экранах 
видеотехники. Это существенно меняет социографию детства, 
трансформирует положение детей в семье, переформатирует формы 
деятельности детей − трудовая занятость, обучение в школе, досуг, 
представляя их как «запланированную спонтанность». Автор отмечает, что 
социология детства призвана помочь обществу и государству создать 
стратегию поддержки и защиты детства, предложить реальные технологии 
перестройки общественного порядка, стать основой государственной 
идеологии и политики в отношении детей, меняя детство как объективную 
реальность, воздействуя на трансформацию детства как субъективную 
реальность. Итак, главным вектором социологии детства является анализ 
парадокса, смысл которого заключается в том, что, с одной стороны, 
педагоги, психологи признают значимость и важность индивидуального 
развития в пространстве детства, отмечают идеи его самоценности, с 
другой, считают детство периодом подготовки к « нормального «взрослой 
жизни. 
Ключевые слова: дети, детство, социология детства, социологическое 

знание, защита, поддержка, научное познание детства. 
 

SOCIOLOGY OF CHILDHOOD: ACHIEVEMENTS, PROBLEMS AND 
FEATURES OF DEVELOPMENT IN TIMES OF CRISIS 

 
Elena Klymenko 

 
Abstract 

Considering childhood as a complex structural element of society, 
performing specific functions (organizational, educational, communicative), 
most of which are latent, the author of the article focuses attention on the 
problems of scientific knowledge of this social education within the framework 
of the theory of structural functionalism. The most important factor in the 
development of childhood at the moment is the change in the child’s living 
space, and therefore the article considers such factors as the formation of the 
child’s social and cultural space as the introduction of new information 
systems, the construction of virtual reality by modern electronic 
communication systems, and the imitation of reality on video equipment 
screens. This significantly changes the sociography of childhood, transforms 
the situation of children in the family, reformats the forms of activity of 
children – employment, schooling, leisure, representing them as «planned 
spontaneity». The author notes that the sociology of childhood is designed to 
help society and the state create a strategy for supporting and protecting 
children, to offer real technologies for restructuring public order, to become the 
basis of state ideology and policy towards children, changing childhood as an 
objective reality, influencing the transformation of childhood as a subjective 
reality. So, the main vector of the sociology of childhood is the analysis of the 
paradox, the meaning of which is that on the one hand, teachers, psychologists 
recognize the importance and importance of individual development in the 
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childhood space, note the ideas of its self-worth, on the other, consider 
childhood a period of preparation for «normal» оf adult life. 

The emergence of the sociology of childhood as a specific branch of 
scientific knowledge has been occurring for decades and continues to this day, 
which is due to the interdisciplinary nature of scientific research in this area. If 
in countries such as France, the USA and Russia it has almost formed, then in 
Ukraine there are scattered scientific studies that only determine possible ways 
for studying the social phenomenon of childhood. Thus, a broad 
methodological base allows for a comprehensive study of children in specific 
sociological studies, and the choice of methods in each case depends on many 
factors, the main one of which is the attitude of the scientist to such a social 
phenomenon as childhood. 
Key words: сhildren, childhood, sociology of childhood, sociological knowledge, 

protection, support, scientific knowledge of childhood. 
 

Постановка проблеми. Соціологія дитинства на початок ХХІ 
століття сформувалась як окрема галузь соціологічного знання, 
об’єктом якої стало дитинство – структурний компонент суспільства, 
котрий відображає культурні та соціальні зміни; предметом – 
дослідження специфічних соціальних ролей (дитина, дорослий), 
норми та правила, що регулюють стосунки світу дорослих зі світом 
дітей, а також процеси взаємодії між ними й державна політика 
щодо розвитку та соціального влаштування наступних поколінь.  

Соціологія дитинства покликана допомогти суспільству і 
державі створити стратегію підтримки та захисту дитинства, 
запропонувати реальні технології перебудови соціального порядку та 
стати основою державної ідеології й політики стосовно дітей, 
змінюючи дитинство як об’єктивну реальність, впливаючи на 
трансформацію дитинства як суб’єктивну реальність. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Виокремлення 
наукового пізнання щодо дітей та дитинства в окрему галузь стало 
поштовхом для проведення соціологічних розвідок, виявлення 
проблемного поля та визначення методів дослідження. Тривалий час 
соціологи вивчали таку категорію як «діти» в рамах аналізу складових 
соціальних структур, визначаючи її як окрему соціально-
демографічну та соціокультурну групу, а «дитинство» – сприймалось 
науковцями виключно як перехідний етап, котрий проходе 
особистість на шляху дорослішання. У 1948 р. вийшла друком перша 
наукова праця, присвячена проблемі життя дитини в суспільстві 
«Соціологія розвитку дітей», її автор – Дж. Боссард окреслив коло 
проблем, що визначили предметне поле нової галузі – соціології 
дитинства – субкультура дітей, соціокінетика та ін [14, c. 309]. У 
1966 р. видання було перероблено та доповнено у співавторстві з 
Е. Боллом. Тому одним з головних досягнень науки про дітей, яка 
сформувалася наприкінці 80-х – початку 90-х рр. ХХ століття, стало 
виникнення соціології дитинства. Безперечно, соціологія завжди 
цікавилася проблемами дитинства, але найчастіше у зв’язку з 
вивченням паралельних сюжетів соціального життя (певних 
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інститутів, процесів), у межах «соціології виховання» або «соціології 
родини». Однак суб’єктно-об’єктні аспекти життя дітей та специфічні 
соціальні труднощі дитинства науковці не досліджували. 

Соціологію дитинства як нову теоретичну конструкцію, що 
пояснює конкретні специфічні дії, процеси в соціумі та вивчає 
дитинство за допомогою специфічної соціотехніки, розглядає 
С. Щеглова-Майорова. Соціологія дитинства виникла локально в 
суспільному житті й існує на принципах рівності з іншими 
соціальними теоріями середнього рівня: соціологією виховання, 
освіти, сім’ї, молоді. Як самостійна галузь вона має такі ознаки:  

– наявність специфічної теорії про дитинство, його зміни, 
взаємовідносин дорослого та дитячого світів; 

– особливу емпіричну спрямованість розвитку соціології 
дитинства – постійне проведення конкретних досліджень.  

– соціологія дитинства опрацьовує систему понять (дитинство, 
дитяча субкультура, роль дитини, статус дитини та ін.). 

– сучасне суспільство потребує нових знань про дітей, тому 
поширюється коло споживачів таких знань [5]. 

Створенню наукової соціологічної парадигми дитинства 
сприяла реалізація міжнародного проекту «Дитинство як соціальний 
феномен» за ініціативою Європейського Центру соціальної політики 
під керівництвом соціолога Е. Квортрупа. Результати якого 
оприлюднені в монографії «Про зміну дітей і дитинства» та 
обґрунтовано необхідність наукового вивчення такої соціально-
демографічної групи як діти в рамках соціологічного знання 
[15, с. 89].  

Замість звичної «психологізації» світу дитинства та традиційного 
для соціології вивчення процесів соціалізації в різних вікових групах 
у центрі цього проекту виявилися соціально-економічні, демографічні 
й політичні проблеми дитини. Учені проаналізували дітей як 
соціально-демографічну групу, визначили їх місце в соціальній 
структурі й структурі населення; оцінили становище дитинства в 
системі взаємин між поколіннями.  

Нині в рамках соціології дитинства виокремились декілька 
наукових напрямків: 

– вивчення дитини як суб’єкта соціальних відносин; 
– дослідження множинності дитячих світів; 
– висвітлення процесів соціалізації в контексті різноманіття 

періодів дитинства; 
– аналіз особливостей групової поведінки соціально-

демографічної групи дитячого віку; 
– виявлення закономірностей розвитку дитячих спільнот; 
– розробка методології соціологічних досліджень дитинства. 
Певну увагу дослідженням проблематики дитинства приділяли й 

вітчизняні вчені – І. Доля [3], М. Туленков [7; 8], В. Чепак [9], які 
звернули увагу на різні аспекти проблематики соціальної захищеності 
дитини в українському суспільстві. 
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Тому метою статті є висвітлення здобутків, проблем та 
особливостей розвитку в умовах кризи соціології дитинства. 

Виклад основного матеріалу. У 1982 р. І. Кон зробив першу 
спробу міждисциплінарного синтезу загальних теорій дитинства та 
запропонував комплексну програму соціологічного дослідження дітей 
в рамках якої окреслив можливість соціологічного прогнозування 
можливих наслідків легітимізації та інституціоналізації нових 
соціальних форм, таких як дитинство та пов’язаних з ними 
процесами змін соціальних практик дорослого світу [4, с. 250]. 

Таким чином на теоретичному рівні було запропоновано 
наукову концепцію дитинства, як структурної одиниці, що існує в 
рамках цілісної соціальної системи, безпосередньо впливаючи на 
безліч традиційних інститутів. Різноаспектне висвітлення такої 
соціальної категорії як діти умовно об’єднано нами в межах 
соціологічних парадигм: структурний функціоналізм соціокультурний 
інтеракціонізм, еволюціонізм конструктивізм та фемінізм. 

Розглядаючи дитинство як найскладніший структурний елемент 
суспільства, що виконує специфічні функції (організаційна, виховні, 
комунікативні), більшість з яких латентні, логічним є вивчення 
зазначеного соціального утворення в рамках теорії структурного 
функціоналізму (Т. Парсонс, Р. Мертон). Оскільки його методологічна 
база дає можливість досліджувати наукові категорії «діти» та 
«дитинство» в контексті пристосування індивідуальних потреб, що 
трансформуються в процесі розвитку особистості, до встановлених 
соціальних норм. Особливого значення для таких досліджень набуває 
аналіз ролі держави у створенні форм соціального контролю, 
визначенні соціальних стандартів поведінки, прийнятті 
управлінських рішень. Крім того, класичний соціалізаційний підхід у 
дослідженнях дітей не спростовується, а логічно інтегрується до 
зазначеної парадигми, оскільки ґрунтується на вивченні процесів 
передачі знань між поколіннями та вивчає взаємовідносини 
дорослого й дитячого світів під час процесу так званого 
«дорослішання». Реалії сьогодення актуалізують соціологічні 
дослідження особливостей трансформації сучасного дитинства під 
впливом кризових ситуацій, які кардинально змінюють традиційні 
соціальні практики та вимагають перегляду ролі дитини в 
суспільному житті. 

Завдяки структурному функціоналізму на науковому рівні було 
обґрунтовано необхідність створення державних стратегій 
соціального захисту дітей та розвитку політики інституціональної 
підтримки дитинства через впровадження принципово нових 
технологій. Першим розробив спеціальну програму соціологічного 
супроводу державної політик щодо розвитку наступних поколінь 
Е. Квортруп. Він запропонував досліджувати дітей як «співучасників» 
суспільного життя, яких відрізняє від дорослих специфічне 
сприйняття світу, в наслідок чого формується нетрадиційне 
ставлення до нього. Таким чином, особливого значення набуває 
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проблема соціальної взаємодії, що виникає між поколіннями й на яку 
звернули увагу дослідники школи символічного інтеракціоналізму. 

У дослідженнях заснованих на теорії символічного 
інтеракціонізму (Дж. Мід, Г. Блумер) дітям відводилась роль 
повноцінних учасників міжособових комунікацій (суб’єктів соціальної 
дії), здатних переймати соціальні ролі через ігрові практики. 
Зазначена концепція висвітлює дитинство як процес набуття 
дитиною індивідуальних стратегій поведінки в наслідок взаємодії з 
дорослими під час пристосування до умов життя в суспільстві. На 
думку Дж. Г. Мида основним механізмом взаємодії дітей та дорослих 
є комунікація (обмін символами), в результаті якої наступні покоління 
набувають рольових практик та формують здатність інтерпретувати 
ситуацію та конструювати власну поведінку [6]. Таким чином, 
розвиток дитини трактується представниками символічного 
інтеракціонізму в контексті її взаємодії з дорослим світом через 
систему безпосередньої комунікації завдяки якій відбувається 
формування структури особистості та контроль над поведінкою 
відповідно до прийнятих в суспільстві норм. 

У роботі «Суспільство символічного інтеракціонізму» Г. Блумер 
сформулював положення щодо місця та ролі дитини в соціумі, яке 
визначалось шляхом аналізу взаємодії дитини та оточуючого її 
середовища. Розвиток життєвого простору дитини супроводжується 
формуванням соціальних штампів, завдяки яким особистість засвоює 
реалії повсякденного буття. 

Найважливішим фактором розвитку дитинства нині є зміна 
життєвого простору дитини. Наслідки упровадження нових 
інформаційних систем створюють величезні проблеми різного рівня й 
плану, впливаючи на розвиток людини. Сучасна електронно-
комунікаційна система відрізняється здатністю конструювати 
реальну віртуальність, вірогідно імітуючи дійсність на екранах 
відеотехніки. Це суттєво змінює соціографію дитинства (дані 
демографічної статистики про динаміку дитячого населення); 
становище дітей у родині; форми діяльності дітей – трудова 
зайнятість, шкільні заняття, дозвілля як «заплановану спонтанність» 
тощо.  

Зрозуміло, жодна із цих парадигм не є досконалою оскільки 
різноаспектно висвітлює соціальну категорію дитинства. Загальні 
ознаки сучасної соціологічної теорії дитинства характеризуються:  

– усвідомленням дитини як соціального суб’єкта;  
– сприйняттям множинності дитинства й дитячих світів. 
Це актуалізує соціальні проблеми, такі як дитяча бідність, 

безпритульність, злочинність, наркоманія, проституція ін., причому 
обговорення причин цих явищ нерозривно пов’язане з пошуком 
конкретних та ефективних методів соціальної інтервенції.  

Саме тому необхідно підкреслити, що акцент уваги науковців на 
вивченні проблем соціальної допомоги й соціальної інтервенції не 
означає перетворення дитини на об’єкт. «Інші» діти, корт потребують 
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до себе посиленої уваги, постійно створюються й на мікрорівні, у 
процесі повсякденного розвитку й спілкування з однолітками. 
«...Відмінністю «інших» дітей від своїх однолітків є досить раннє (або 
сформоване родиною або зовсім індивідуальне, природне) 
усвідомлення себе «як іншого», що відрізняється від прийнятих у 
дитячому, особливо в підлітковому колективі, манерами, інтересами, 
цінностями, звичками й ін.» [12, с. 105].  

Соціологія дитинства, на сьогоднішній день, існує у вигляді 
державних доповідей про становище дітей, які є основою для 
розробки соціальних програм. Статистичні дані збирають і численні 
неурядові організації, регулярно публікуються доповіді й дослідницькі 
матеріали про становище дітей в Україні. На жаль, як державна, так і 
недержавна статистика не завжди надійні, нерідко використовують у 
політичних цілях. Соціальні проблеми дитинства досліджуються в 
контексті соціології родини, молоді тощо. При цьому особлива увага 
приділяється найбільш актуальним проблемам, таким як: соціальне 
сирітство, безпритульність, дитяча злочинність, проституція й тощо. 
Вивчення дитинства відбувається в контексті соціології родини й 
освіти приділено в Російській Федерації, де активно розробляються 
комплексні соціальні та психолого-педагогічні програми «Захист 
дитинства», «Мир дитинства», «Дитина в сучасному світі» [3, с. 33]. 

Таким чином, проблема розвитку соціології дитинства є 
особливо актуальною в умовах модернізації вітчизняної освіти кінця 
в XXІ столітті, специфічної трансформації споживчих цінностей і 
міжкультурних комунікацій. Отже, головним вектором соціології 
дитинства є аналіз парадокса, зміст якого полягає в тому, що, з 
одного боку, педагоги, психологи визнають значимість і важливість 
індивідуального розвитку в просторі дитинства, наголошують на ідеї 
його самоцінності, з іншого, вважають дитинство періодом 
підготовки до «нормального» дорослого життя. 

Соціально-культурні зміни впливають на реальне життя дітей як 
соціальної групи в сучасній Україні. Тому становище дітей є однією з 
головних проблем в усьому світі. В нашій державі, як і багатьох 
країнах пострадянського простору, спостерігається падіння рівня 
життя дітей, їх добробуту; погіршення показників фізичного здоров’я, 
можливостей повноцінного розвитку, активної участі в житті 
суспільства. 

Об’єктивний аналіз трансформацій сучасного дитинства 
становить наукову основу для створення ефективних соціальних 
технологій державної підтримки дітей у період структурної 
перебудови суспільства. Державна політика передбачає піклування 
про матеріальні та духовні умови підростаючого покоління. Це 
спонукає, з одного боку, долучати юне покоління до суспільних 
процесів у межах посильної діяльності, з другого, саме держава має 
гарантувати дотримання прав дітей. Чинниками, що впливають на 
оцінку ефективності загальних заходів, мають бути не лише аналіз 
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законодавства, демографічні показники, а й дані відомчої 
статистики та погляди дітей, відповідно до їх віку та ступеня зрілості. 

Під час прийняття управлінських рішень дітей слід розглядати 
не лише як гомогенну групу суспільства, яка проходить етап 
дорослішання, а як структурний компонент суспільства, що 
відображає соціально-культурні  розбіжності та зміни. При цьому слід 
фіксувати вплив макрорівневих соціальних змін на мікрорівень 
дитинства [8, c. 62]. 

Модернізація структур державної та суспільної влади, форм 
соціального контролю та участі, соціальних стандартів поведінки 
опосередковують повсякденне життя дітей, дитячих спільнот, засоби 
взаємовідносин між поколіннями, процеси переходу від дитинства до 
молодості у зв’язку з трансформаційними процесами, що 
відбуваються в Україні, перед соціологічною наукою постають нові 
проблеми, пов’язані з вивченням реальних процесів трансформації 
сучасного дитинства та дослідженням соціального феномену 
дитинства як об’єкта соціальної дії й суб’єкта суспільних процесів. 

Об’єкт соціології дитинства визначається не як група індивідів, 
які з часом дорослішають, а як структурний компонент суспільства, 
що відображає соціокультурні зміни. 

Предметна сфера вивчення – специфічні ролі «дитина» → 
«дорослий», соціальні норми та приписи, що реалізують відповідні 
ролі, дитяча субкультура. Передбачається дослідження особливостей 
групової поведінки соціально-демографічної групи дитячого віку, 
закономірностей розвитку дитячих спільнот. Дитинство є елементом 
суспільства, що активно трансформується завдяки впливу багатьох 
факторів та соціальних змін, найзначущими з яких,у межах 
існування світового  співтовариства є реалізація прав дитини. 

Видатний учений Е. Квортруп запропонував спеціальну 
програму соціологічного дослідження дитинства. Основні положення 
якої аргументували необхідність вивчення соціально-економічних, 
демографічних та політичних проблем, визначення дітей як 
соціально-демографічної групи, його місце в соціальній структурі й 
структурі населення, аналіз дитинства в системі взаємовідносин між 
поколіннями, висвітлення соціографії дитинства. В рамках 
зазначеної теорії отримали розвиток наступні напрями досліджень в 
центрі уваги яких стали: становище дітей у сім’ї, форми діяльності 
дітей, дистрибутивна справедливість, економіка дитинства, 
правовий статус дітей, стосунки між державою, батьками та дітьми, 
діалектика захисту дітей та автономія дитинства [15, с. 116]. 

Запропонована датським соціологом програма була реалізована 
за допомогою національних звітів стосовно соціального становища 
дітей у Канаді, США, країнах Європи, викладених у статистичному 
компендіумі. Все це сприяло розвиткові й інституціоналізації 
соціології дитинства як теорії середнього рівня. 

На відміну від традиційних психолого-педагогічних досліджень, 
що базувалися на біологічній парадигмі онтогенезу, в яких соціологія 
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визначала дитинство як соціальний конструкт, а дітей – як 
співучасників соціальної дії, котрі мають специфічне ставленням до 
світу.  

Вважаючи соціологію дитинства спеціальною соціологічною 
теорією, С. Щеглова-Майорова визначає: об’єктом дослідження 
дитинство, як структурний компонент суспільства, а предметом 
вивчення – специфічні соціальні ролі дитини. Тому в її розумінні 
соціологія дитинства повинна розглядати особливості групової 
поведінки соціально-демографічної групи, дитячої спільноти, 
закономірності її розвитку, опрацьовуються методологічні та 
методичні принципи дослідження дітей, підлітків, в ній акцентується 
на тому, що дитинство характеризується такими соціальними 
процесами:  

– первинна сімейна та позасімейна соціалізація; 
– формування соціальних норм і цінностей; 
– засвоєння соціальних ролей «дорослого світу» та набуття 

соціального статусу [11, с. 130]. 
Водночас дослідниця зазначає, що дитинство слід розглядати як 

складне соціальне утворення, що є структурним елементом 
суспільства, яке виконує специфічні функції та взаємодіє із 
суспільством в цілому та окремими його елементами. Тобто 
дитинство, на її думку, це – сукупність об’єктів, явищ, процесів, 
соціальних інститутів та соціальних практик стосовно дітей, які 
формуються й підтримуються суспільством, а також постійно 
поновлюються в процесі життєдіяльності дітей, що соціалізуються та 
інтегруються в соціум [10, c. 39-40]. 

Досліджені та критично проаналізовані існуючі в суспільстві 
ідеальні нормативні та реальні образи дитинства, а саме:  

– критерії дитячого віку; ознаки, риси, стереотипи рольової 
поведінки, які виступають в якості суспільної норми або відхилення 
стосовно дітей; символізація вікових періодів, їх перебіг, перехід з 
однієї групи в іншу; ритуали, обряди, ініціації дітей; 

– реальний стан та характер діяльності дітей у суспільстві 
(вікова стратифікація та структура життєвого шляху, порівняння 
вікових та історичних змін, дослідження інститутів та агентів 
соціалізації, методи впливу на дітей; 

– специфіка дитячої субкультури як соціокультурного феномену 
та механізму підтримки зразка конструювання дитинства; 

– тенденції трансформаційних змін дитинства, спрогнозувати 
можливі наслідки легітимації та інституціоналізації деяких форм 
дитинства, їх джерела та напрями соціетальних змін на основі 
аналізу інституціональних та неіституціональних форм дитинства, 
протиріч між ними та символів, які виражають суть нових 
«соціальних винаходів» [10, c. 41].  

Слід погодитися, що корені цього нового соціального факту 
сягають дитинства. Колектив вчених М. Лукашевич, В. Туленков 
відзначають, що «…соціологія молоді повинна розвиватись на основі 
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соціології дитинства». Проте, якщо соціологія молоді в Україні 
перебуває на стабільному етапі становлення, то соціологія дитинства 
взагалі є неопрацьованою сферою, але ж саме в соціології дитинства 
закладаються основи багатьох процесів та подій, котрі спостерігаємо 
в молодого покоління [7, c. 83]. 

З позицій становлення нової соціологічної теорії щодо ролі 
дитини в суспільстві не можна залишити поза увагою 
феноменологічний підхід та розроблену в його рамках теорію 
соціального конструктивізму, розроблену П. Бергером і Т. Лукманом. 
У книзі «Соціальне конструювання реальності» дослідники розкрили 
шляхи створення людьми соціальних феноменів які 
інституціоналізуюстья та перетворюються в традиції. Оскільки для 
дитини соціальне конструювання реальності набуває особливого 
значення через постійну участь в процесі соціалізації то дитинство 
може розглядатись як етап життя під час якого дитина запам’ятовує 
правила та умов життя [1]. 

Таким чином, запропонувавши теорію всебічного та 
поступового входження дитини в об’єктивне життя суспільства 
П. Бергер і Т. Лукман ввели до наукового обігу поняття первинної та 
вторинної соціалізації. Визнавши, що дитина не завжди є пасивним 
учасником соціалізації науковці все ж звузили коло її агентів до 
членів сім’ї, визначивши тим самим домінуючу роль родини в 
формуванні наступних поколінь. З огляду на зазначену теорію, 
дитина виявляється позбавленою права на власний вибір засвоєння 
соціальних конструктів, а відповідальність за соціалізацію суспільство 
цілком покладає на батьків. 

Проаналізувавши ситуацію з позицій історизму можна виділити 
позитивні та негативні аспекти положень конструктивізму, залучених 
в соціології дитинства. Перевагою зазначеної теорії є визнання 
дитини активним учасником процесу соціалізації, який має право на 
конструювання свого власного світу та визначення культурних 
уподобань. Недоліком можна вважати визначення дорослим світом 
кінцевої точки розвитку особистості на етапі дорослішання. 
Враховуючи зазначене, особливого значення набуває безперервність 
взаємодії дитини з соціумом, оскільки тільки за цих умов може 
відбуватись повноцінне дорослішання особистості [13, с. 203]. 

Соціологія дитинства, залучає положення конструктивізму в 
дослідженнях вікових особливостей різних категорій дітей в 
контексті «інтерпретуючого відтворення», яке дозволяє фіксувати 
творчій аспект участі дитини в житті суспільства. Оскільки діти не 
просто засвоюють існуючі в суспільстві норми та цінності, алей 
сприяють їх культурному відтворенню та зміні. 

Отже, основними принципами дослідження дітей та дитинства 
в рамках конструктивізму є: 

– сприйняття дитини як повноцінного члена суспільства, а не як 
індивіда, що знаходиться в процесі становлення; 

– визнання провідної ролі соціалізації в житті дитини; 
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– врахування ролі дитячої культури. 
Таким чином, дослідження процесів соціалізації актуалізували 

питання соціальної дії, типологія яких була запропонована Максом 
Вебером. Відповідно до цього традиційні дії відбуваються в рамках, 
звичних для конкретного соціального середовища, а саме, в контексті 
соціокультурного, економічного, педагогічного та психологічного 
впливів на дитину з боку суспільства. 

Формування «типового дитинства» відбувається на основі 
наслідування певних зразків поведінки, що закріплені в культурній 
традиції суспільства та не підлягають сумніву. Одним з центральних 
пунктів теорії М. Вебера щодо традиційності є виокремлення 
елементарних складових поведінки індивіда в соціумі, які одночасно 
є і причиною, і наслідком системи складних взаємовідносин між 
людьми, що мають суб’єктивний зміст – раціональність. Отже типове 
дитинство є процесом, пов’язаним з трансформацією соціального 
буття людини, що відбувається у відповідності до прийнятих в 
суспільстві норм, набуттю яких сприяє інститут освіти [2]. 

Вирішення проблем соціалізації та адаптації дітей в сучасному 
соціумі, а також формування їх соціальної компетентності повинно 
стати основою для проведення реформ нової системи освіти та її 
модернізації. На зазначену проблему звернула увагу провідний 
український соціолог Валентина Чепак, проаналізувавши 
вітчизняний практичний досвід управління інститутом освіти та 
висвітливши основні моделі, які є невиправдано розпорошеними й 
несистематизованими [9, c. 336]. Тому потрібно розвивати 
інтегровану наукову галузь, яка б визначила основні пріоритети 
розвитку головної цінності суспільства, пов’язаної з майбутнім 
держави – дітьми. В сучасному суспільстві в системі освіти та 
виховання відбулися значні зміни, що зумовили безліч проблем, які 
потребують формування нового напряму в соціології – соціології 
дитинства, виходу її на новий, якісніший рівень пізнання. 

У зв’язку з цим особливої уваги, на думку Ірини Долі, заслуговує 
міжнародний досвід, особливо той, що стосується питання вивчення 
та розробки програм подолання безпритульності та бездоглядності [3, 
с. 56]. Таким чином обґрунтовуючи необхідність створення 
комплексної методології для вивчення ролі та місця дитини в 
суспільстві. Отже соціологія дитинства, як комплексна інтегрована 
дисципліна, повинна широко використовувати різні методи пізнання, 
як загальнонаукові, так і специфічно-соціологічні. Специфічними 
методами соціологічного дослідження дітей та дитинства, як процесу 
становлення є: 

– методи збору соціологічної інформації – аналіз документів як 
неформалізований, так і формалізований – опитування, 
спостереження; 

– соціальний експеримент; 
– соціальний моніторинг з метою отримання нової 

систематизованої соціологічної інформації.; 
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– порівняльний метод – дозволить з’ясувати соціальні зміни на 
основі класифікації декількох явищ та процесів. 

– функціональний метод – допоможе виявити взаємозв’язки 
соціальних інститутів діяльності та явищ, сприятиме пошуку 
пояснень за допомогою аналізу взаємостосунків.  

– панельний метод – метод, за допомогою якого виявляються 
зміни в дитячому середовищі.  

Особливого значення в дослідженні дітей та дитинства 
набувають конкретно-соціологічні емпіричні методи, які надають 
можливості світу дорослих дослідити соціальні прояви світу дітей. 

Бесіда – емпіричний метод одержання відомостей про дитину в 
спілкуванні з нею, під час відповідей на цілеспрямовані запитання.  

Анкетування – метод отримання інформації про людину на 
основі відповідей на спеціально підготовлені запитання анкети (може 
бути письмовим, усним, індивідуальним і груповим), залежно від віку 
дитини.  

Аналіз продуктів діяльності – метод вивчення дитини через 
інтерпретацію продуктів діяльності (малюнки, креслення, музика, 
твори, зошити, щоденники). Тестування –діагностика особистісних 
якостей за допомогою тестів. Нині набула поширення теорія 
стратегій, яка формує базу для проведення експерименту в групі, що 
представляє певну вікову категорію. Один з видатних науковців 
Л. Виготський назвав цей метод експериментально-генетичним, 
оскільки штучно зумовлює генетичний процес соціального розвитку. 
Основна мета – активне втручання, побудова процесу із заданими 
властивостями.  

Соціологічне забезпечення вирішення наведених організаційно-
правових завдань передбачає залучення комплексу методів, 
розроблених у соціології права в окремих випадках основою якої є 
аналіз документів та моніторинг поточної ситуації. Зокрема, в 
контексті досліджень особливостей правових норм − порівняння та 
зіставлення. 

Метою використання методу співставлення є постійний 
систематичний аналіз впливу кризових ситуацій на формування 
моделей нетипового дитинства, що передбачає розгляд конкретних 
випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми (зокрема, 
сексуального), викрадення та утримання дітей і пошуки можливих 
варіантів правового вирішення проблеми, які можливо існують у 
практиці ювенальної юстиції інших країн. Саме зіставлення 
допомагає визначити дієвість різних правових підходів до вирішення 
однієї соціальної проблеми.  

Метод порівняння традиційно застосовується до обґрунтування 
вибору правової моделі вирішення конкретної соціальної проблеми, 
гарантовано дозволяє визначити ефективність юридичних норм. 
Якщо одне й те саме явище можна простежити в декількох правових 
системах, то існують підстави для з’ясування та розробки 
уніфікованих норм, загальних для всього світового співтовариства. 
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У зазначеному контексті моніторинг може забезпечити 
систематичний збір даних про ту чи іншу категорію дітей, котрі 
потребують соціального захисту та нормативного визначення статусу, 
набутого за умов конкретної кризової ситуації. Це уможливить 
створити юридичні механізми гарантії дотримання прав та свобод 
дітей з нетиповим перебігом дитинства.  

Метод аналізу документі щодо вивчення соціальних проблем 
неповнолітніх, виникнення яких пов’язане з недосконалістю 
державної правової системи, дозволить виявити ті аспекти 
соціального життя, які суперечать нормам чинного законодавства або 
міжнародним стандартам. Слід зауважити, що йдеться не про 
формалізований аналіз з метою пошуку ознак документів, які можна 
б було уніфікувати, а про традиційні інтелектуальні операції, 
спрямовані на інтерпретацію законів, наказів, нормативних актів на 
основі використання певних принципів та підходів з метою 
виявлення прогалин, недоліків та суперечностей. 

Висновки. Таким чином, широка методологічна база дозволяє 
проводити комплексне вивчення дітей в межах конкретних 
соціологічних досліджень, а вибір методів у кожному конкретному 
випадку залежить від багатьох факторів, основним з яких є 
ставлення науковця до такого соціального явища як дитинство. 
Становлення соціології дитинства, як специфічної галузеві наукового 
знання відбувається не одне десятиліття й триває по сьогоднішній 
день, що обумовлено міждисциплінарним характером наукових 
пошуків у зазначеній царині. Якщо в таких країнах як Франція, США 
та Росія вона майже сформувалась, то в Україні існують розрізнені 
наукові розвідки, які лише окреслюють можливі шляхи для вивчення 
соціального феномену динства. 
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Abstract 
In the article special attention has been paid to the study of issues and 

problems relating to specification of forms and methods of tax control. It has 
been proved that this issue has an important theoretical and practical meaning 
and is a question of present interest. The own definitions of forms and methods 
of tax control have been given. It has been given reasons for the own view 
concerning separation of forms and methods of the last. They have been 
systematized. Going directly to the consideration of forms of tax control, it is 
worth straight noting that positions of the scientists concerning the definition 
of the forms both as a control in general and as financial and tax control in 
particular, essentially differ; nowadays, none of them is considered to be 
generally accepted, which disorients a legislator, because the purpose of the 
science is to work out law-making directions, to give practical 
recommendations during development and acceptance of laws and regulations 
on the basis of the research of existing social relations. Thus, it is worth noting 
again that the research of the forms of tax control gains special practical legal 
meaning. Therefore, the purpose of the article is аnalysis of modern 
developments shows that the same terminological ambiguity exists now. Thus, 
some authors under the forms of control mean its kinds – depending on the 
time of implementation of control actions. In certain works the mixing or 
matching of forms, kinds and methods of tax control take place. 

Key words: social control, audit, social responsibility, managerial 
decisions, taxes, social resources, economic control. 

 
ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ  

В СУСПІЛЬСТВІ 
 

Соловьйова Юлія Вікторівна 
 

Авторське резюме 
Дослідження систем управління завжди йшло поряд з вивченням 

питання про необхідність соціального контролю, який є складовою 
частиною управління суспільним відтворенням та являє собою процес, що 
забезпечує відповідність функціонування керованої системи прийнятим 
управлінським рішенням, і спрямований на успішне досягнення 
поставленої мети. У статті розглянуті два види зв’язків, що мають місце в 
управлінських моделях: прямий зв’язок – від органу управління до об’єктів 
управління та зворотний зв’язок – реакція об’єкта управління на дії органу 
управління. Автор приходить до висновку, що економічний контроль, 
виконуючи функцію зворотного зв’язку, забезпечує виявлення відхилень у 
розвитку громадського порядку від заданих параметрів і сприяє 
прийняттю адекватних, відповідних реаліям, управлінських рішень. Тобто 
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економічний контроль є незамінним засобом нормального функціонування 
суспільства на всіх рівнях. Основне значення економічного контролю 
полягає в цілеспрямованому впливі на хід процесів відтворення з метою 
досягнення оптимальних для суспільства кінцевих результатів. Для 
господарюючих суб’єктів це означає, перш за все, забезпечення 
ефективного використання контрольованих ними ресурсів, а для 
суспільства в цілому – легальність та прозорість бізнесу, посилення його 
соціальної відповідальності. 

Таким чином, автор приходе до висновку, що кожне суспільство 
створює певну систему контролю, яка складається з формальних і 
неформальних способів регулювання поведінки людей та сприяє підтримці 
громадського порядку. В якості агентів неформального контролю 
виступають сім’я, родичі, друзі, колеги, тоді як формальний контроль 
здійснюють в першу чергу офіційні представники держави, наділені 
функціями контролю, – суди, армія, спецслужби, правоохоронні органи та 
інші уповноважені інститути. 
Ключові слова: соціальний контроль, аудит, соціальна відповідальність, 

управлінські рішення, податки, соціальні ресурси, економічний 
контроль. 

 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  

В ОБЩЕСТВЕ 
 

Соловьева Юлия Викторовна 
 
Авторское резюме 

Исследования систем управления всегда шло рядом с 
исследованиями вопроса о необходимости социального контроля, который 
является составляющей частью управления общественным 
воспроизводством и представляет собой процесс, обеспечивающий 
соответствие функционирования управляемой системы принятым 
управленческим решениям, и направленный на успешное достижение 
поставленных целей. В статье рассмотрены два вида связей, имеющих 
место в управленческих моделях: прямая связь – от органа управления к 
объектам управления и обратная связь – реакция объекта управления на 
воздействия органа управления. Автор приходит к выводу, что 
экономический контроль, выполняя функцию обратной связи, 
обеспечивает выявление отклонений в развитии общественного порядка от 
заданных параметров и способствует принятию адекватных, 
соответствующих реалиям, управленческих решений. То есть 
экономический контроль является незаменимым средством нормального 
функционирования общества на всех уровнях. Основное значение 
экономического контроля заключается в целенаправленном воздействии на 
ход процессов воспроизводства для достижения оптимальных для общества 
конечных результатов. Для хозяйствующих субъектов это означает, прежде 
всего, обеспечение эффективного использования контролируемых ими 
ресурсов, а для общества в целом − легальности и прозрачности бизнеса, 
усиления его социальной ответственностью. 

Таким образом, автор приходит к выводу, что каждое общество 
вырабатывает определенную систему контроля, которая складывается из 
формальных и неформальных способов регулирования поведения людей и 
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способствует поддержанию общественного порядка. В качестве агентов 
неформального контроля выступают семья, родственники, друзья, коллеги, 
тогда как формальный контроль осуществляют в первую очередь 
официальные представители государства, наделенные функциями 
контроля, – суды, армия, спецслужбы, правоохранительные органы и иные 
уполномоченные институты. 
Ключевые слова: социальный контроль, аудит, социальная 

ответственность, управленческие решения, налоги, социальные 
ресурсы, экономический контроль. 
 
Problem statement and relevance. The purpose of tax control as 

a part of the complicated management system is assurance of timely and 
fully tax and charges revenues to the budget, prevention of tax avoidance 
and assistance in increase of the level of conscientious fulfillment of tax 
obligations by the taxpayers. Realization of such a purpose depends 
significantly on adequate choice of forms and methods of tax control. 

On account of mentioned above the purpose of this article is 
generalization of existing in the science approaches to the separation and 
characterization of forms and methods of tax control.  

It occurs that the issue of differentiation of forms and methods of 
tax control is a completely theoretical problem only at first sight. In fact, 
the consideration of issues and problems relating to specification of 
forms and methods of tax control is of great theoretical and practical 
importance and is always relevant, because, for example, according to 
the objective laws of the dialectic, in the process of content development 
the form discrepancy arises, which is eventually solved by the «reset» of 
old and emergence of the new form, which is adequate to the content 
that has appeared [6, p. 383].  

Studying the history of tax control clearly shows the evolution of its 
forms and methods. Thus, since 1967 in the Russian state the 
accounting unit of taxpayers was a yard. With the aim of tax evasion 
yards of relatives or neigbours were enclosed with a single hence. 
Therefore, during the times of Peter the Great there were the transition to 
«poll» tax, meaning that a male person instead of the yard becomes an 
object of taxation. Since 1931 on the territory of the USSR there was 
introduced the state registration – an abiding procedure of taxpayers 
registration (state, cooperative and public organizations) aiming to 
control the legality of their origin, reorganization, termination and 
recording of items of taxation (certain types of property). Without 
registration enterprises couldn’t take part in economic turnover, make 
agreements, and set up settlement and current accounts in the offices of 
the State Bank.  

Going directly to the consideration of forms of tax control, it is 
worth straight noting that positions of the scientists concerning the 
definition of the forms both as a control in general and as financial and 
tax control in particular, essentially differ; nowadays, none of them is 
considered to be generally accepted, which disorients a legislator, 
because the purpose of the science is to work out law-making directions, 
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to give practical recommendations during development and acceptance of 
laws and regulations on the basis of the research of existing social 
relations. Thus, it is worth noting again that the research of the forms of 
tax control gains special practical legal meaning.  

Analysis of scientific research and publications. Such famous 
researchers of the control problems like I. A. Belobzhetsky, V. V. Burtsev, 
E. O. Voznesensky and others continually analyzed scientific views as for 
defining forms of financial control. Noting incoherence of some authors 
in this matter, I. A. Belobzhetsky paid attention to the fact that 
preliminary, running and follow-up control were considered as forms, 
kinds, methods or types of control. Similar terminological differences are 
characteristic for interpreting of such notions like documentary and 
practical control. In the interpretation of different authors, audit, survey 
and thematic revision are the methods, modes, kinds and forms of 
control. Sometimes, these notions are used like replaceable: some 
specialists interpret forms of control like an addition to its method, 
according to others opinion, on the contrary, classification of forms is 
based on methods of control [2, p. 47]. 

Therefore, the purpose of the article is аnalysis of modern 
developments shows that the same terminological ambiguity exists now. 
Thus, some authors under the forms of control mean its kinds – 
depending on the time of implementation of control actions. In certain 
works the mixing or matching of forms, kinds and methods of tax control 
take place.  

The main material. To handle precise terminology, first of all, it is 
necessary to refer to philosophic and doctrinal interpretation of the 
content of such a category like «form». Form like a philosophic category is 
defined as a mode of organization and existence of an object, 
phenomenon, or, in other words, a mode of content organization [6, 
p. 383]. Encyclopedic notion of form is given as an external expression of 
something, which is determined by definite content [5, p. 845]. 

Аlso denotes that form of control is an external expression of 
carried out actions O. F. Andriyko. The author relegates audit, revision, 
hearing of the records and also decision making, acceptance of 
recommendations and legal acts to the forms of control [1, p. 185-186]. 
I. I. Kucherov holds this very scientific view. He supposes, without 
separating forms of financial and tax control, that «under the form of 
financial (tax) control one understands modes of concise expression and 
organization of control actions» [4, p. 188]. He distinguishes three main 
forms of tax control: revision, audit and supervision.  

Indeed, there is certain logic in given definitions, and we accept 
their position as for distinguishing such forms of financial control like 
revision, audit and supervision, but we find it arguable to refer revision 
and supervision to the forms of tax control. However, it is necessary to 
point out that tax control, being a special type of financial control, is 
characterized by definite peculiarities, among other things, by inherent 
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forms and methods, to which we don’t refer revision and supervision. We 
will concentrate on attempt to prove such position further in the work.  

The definition by O. S. Sharov also deserves attention. It sounds 
that form of tax control is an external practical expression of actions 
(activity) of designated state authorities (primarily tax bodies) concerning 
tax control implementation, settled by rules of law, which bear legal 
effects, fixed by law [8, p. 8].  

Thus, on the ground of analysis of theoretical positions, set out in 
the scientific literature of legal guidance, we formulate our own position 
as for considered phenomenon. Forms of tax control are to be considered 
as settled by the rules of law external practical expression and 
organization of control actions, implemented by the supervisory subjects 
on a constant basis concerning all subjects, which are liable to it. In this 
context it is worth noting two main moments. Firstly, defining forms of 
tax control, we highlight the necessity of their legislative consolidation 
and, secondly, we point up the subjects, entitled to implement them by 
virtue of vested authority. Analysis of existing legislation allows drawing 
a conclusion that exactly the fiscal accounting and tax audit are the 
forms of tax control. 

Defining methods of tax control is of great importance for legal 
relations regulation in this sphere, because content of the control activity 
and, correspondingly, definite form of control are largely determined by 
the methods, used by authorized supervisory bodies, that is the form 
exists in inseparable unity with methods of control activity. 
Implementation of control activity itself is affected by usage of 
corresponding methods of control by the authorized bodies. Moreover, 
development of control activity directly depends on the development of 
techniques and methods of its implementation and it is subordinate to 
them completely. 

In Great Soviet Encyclopedia the notion of method is defined as set 
of techniques and operations of practical or theoretical foundation of 
reality, subjected to solve a particular task [3, p. 162]. In the legal 
literature methods of activity are understood like ways, means, used for 
solving set up problems or achieving a certain goal. The methods of state 
control are ways, means, with the help of which supervisory bodies 
perform the control function with the purpose of the most efficient 
implementation of assigned tasks. Furthermore, methods of control 
should meet certain requirements. They should be various, adjusted to 
implement appropriate control functions of a state body; be efficient, 
flexible and facilitate innovative approach to control; assure relevant 
impact on an object of control. However, it doesn’t give a complete 
freedom in their choice.  

There is no unanimity among scientists concerning the definition of 
control methods as well as forms. I. A. Belobzhetsky notices that in 
conceptions regarding the problem of control methodology as a whole 
there are two positions. First one is characterized by explanation of the 
control method as a set of techniques and ways that are used by the 
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corresponding science. Second one is represented in the works by 
E. O. Voznesensky. Along with general methods of scientific knowledge, 
produced by materialistic dialectic, he distinguishes special methods of 
control, which, in their turn, are divided into more definite. The scientist 
notes that definite ways (techniques), used to implement control 
functions, belong to the control methods. Methods of financial control 
are counting audit of balance, financial and economic activity analysis, 
documentary revision, etc. Herewith, each of these methods is divided 
into more definite ways, which allow solving interim, relatively «small» 
tasks. «Thus, – I. A. Belobzhetsky comments on the position of the 
scientist, – one has accepted as a basis for such a theory the principle of 
division of the methodology of financial control into general that is based 
on rules and principles of dialectics, and special, which includes 
peculiarities of knowledge of control processes regarding the subject of 
scientific research. This approach deserves positive estimation, because 
it doesn’t narrow the control methodology down to enumeration of 
special ways of research, but includes dialectical and materialistical 
principles and some general scientific learning styles» [1, p. 35]. 

Thus, methods of tax control should be understood as a set of 
techniques and ways, used to implement this or that form of tax control 
depending on particular circumstances. We emphasize that methods of 
tax control are directed to the realization of its precise form. Herewith, it 
should be noted that in terms of effects, the methods of tax control can 
be divided into methods, which are expressed in tax rules, and optional 
(general scientific), which don’t produce legal effects (for example, 
synthesis, deduction, induction, analogy, etc.).  

Regarding the subject of the research, the first group of methods of 
tax control is of the highest interest for us and we suggest classifying it 
by following criteria: 

– method, used to implement tax accounting (assignment of tax 
registration number; acceptance of documents, which are submitted by 
tax payers for registration; entering information into database of tax 
payers, etc.);  

– methods, used for tax audit realization (suppression and 
discovery of documents and items, study of the territories and premises, 
inventory, interview, getting explanations from tax payers, sending to the 
tax payers of tax notices – decisions, inquiries, etc.).  

Conclusion. As a result of the characterizing the role of normative 
consolidation of forms and methods of tax control, it is reasonable all 
rules of procedure establish a procedure and legal forms of activity of 
corresponding state bodies. Herewith, in all cases they have three goals 
and solve three interrelated tasks. Firstly, they organize the work of 
corresponding bodies, set it into more rational forms, which produce its 
maximum performance, assure maximum effect with less time, power 
and means. Secondly, they secure rights and interests of the parties of 
the process, generate legal guarantees of their maintenance. Thirdly, 
they settle such order and forms of work, which assure consistent, 
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comprehensive and in-depth analysis of the studied issues and their 
sound decision, prevent manifestation of one-sidedness and 
subjectivism, possibility of making unweighted and groundless 
conclusions. 
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Авторське резюме  

Студентські профспілки займають особливе місце в системі 
студентського самоврядування. Студенти створюють профспілку для 
захисту та просування своїх інтересів. Головною метою якої є 
представництво, здійснення та захист учбових, соціально-економічних 
прав та інтересів своїх членів. Профспілкові студентські організації 
надають студентам можливість приймати участь у процесі прийняття 
рішень: можливість через своїх представників у неї розподіляти адресну 
матеріальну допомогу, соціальну стипендію, місця в гуртожитках тощо. 
Тому дуже важливо щоб профспілкова організація відповідала потребам 
тих, для кого вона функціонує. В зв’язку з цим набуває особливої 
актуальності дослідження визначення ролі студентських профспілок у 
житті університету за оцінками самих студентів. У статі приведені данні 
соціологічного дослідження, які допомагають з’ясувати цю роль. 
Ключові слова: студентська профспілка, самоврядування, студенти, 

вищий навчальний заклад. 
 

РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 
СИСТЕМЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВУЗа 

 
Байдак Татьяна Михайловна, 

Болотова Виктория Александровна 
 

Авторское резюме 
Студенческий профсоюз занимает особое место в системе 

студенческого самоуправления. Студенты создают профсоюз для защиты и 
продвижения своих интересов. Главной целью профсоюзной организации 
является представительство, осуществление и защита учебных, социально-
экономических прав и интересов своих членов. Профсоюзные студенческие 
организации предоставляют студентам возможность участвовать в 
процессе принятия решений: возможность через своих представителей в 
ней распределять адресную материальную помощь, социальную 
стипендию, места в общежитиях и т.п. Поэтому очень важно, чтобы 
профсоюзная организация отвечала потребностям тех, для кого она 
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функционирует. В связи с этим особую актуальность приобретает 
исследования определения роли студенческих профсоюзов в жизни 
университета в оценках студентов. В статье приведены данные 
социологического исследования, которые помогают выяснить это. 
Ключевые слова: студенческий профсоюз, самоуправление, студенты, 

высшее учебное заведение. 
 
ROLE OF STUDENT TRADE UNION ORGANIZATION IN THE 
UNIVERSITY SYSTEM OF STUDENT SELF-GOVERNMENT 

 
Baidak Tetiana, 

Bolotova Victoriia 
 

Abstract 
Modern social and political conditions of society require the development 

and formation of young people’s independence, creative, active. One of the 
main features of modern higher education is the development human as 
subject of the transformation of society, new forms of social life based on the 
values of self-development. An important mean of adding youth to the affairs of 
society, communities is student government. Student government included in 
the overall management system educational process in universities and based 
on consideration of the interests and desires of students based on their study 
of public opinion. Student government - an independent, purposeful activity of 
students on important organization issues of studying, resting. One of the 
traditional and active subjects of student government at the level of university 
students often appears trade union organization. Student trade union – is a 
voluntary public organization uniting students to protect labor and socio-
economic interests of its members. To achieve these goals, student unions may 
resort to all legal means of protecting student rights, rallies, pickets, 
demonstrations, strikes. 

Overview of the authority, organizational structure of student’s trade 
union of in Ukraine shows great potential possibilities of this type of 
organization to protect the rights and interests of students and solving wide 
range of problems. 

However, the situation in the field of student union movement remains 
very problematic. Today the attitude to activity and the role of the student 
trade union organization in the system of student government universities are 
diametrically opposing - from sharply negative perceptions to positive. 

Sociology and Political Science NTU «KPI» department researched the 
attitude of students to the activities of student’s trade union. One of the 
objectives of the research was to characterize the reasons for students to be 
part of trade union organization and to determine their activity there. 
Key words: student trade union, self-government, students, higher education 

institution. 
 
Постановка проблеми. Розбудова громадського суспільства 

неможлива без залучення до цього процесу молоді. Шлях до 
громадського суспільства лежить через активну позицію молодих 
людей у соціальній, політичній, духовній та інших сферах соціуму. 
Виклики сучасності вимагають від молоді негайного та активного 
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включення в громадські відношення. Прагнення молодих людей до 
самостійної участі в житті суспільства, прояв їх ініціативи веде до 
створення ними громадських об’єднань, організацій, волонтерських 
рухів. Важливу роль у створенні умов для реалізації соціальної 
активності молоді відіграють вищі навчальні заклади. Громадські 
організації студентів являють собою одну з підсистем виховного 
процесу ВНЗ, який забезпечує особистісний саморозвиток 
майбутнього фахівця на основі індивідуального творчого підходу, 
виборчого ставлення до дійсності, вільного вибору суб’єктної позиції, 
прийняття життєвих цінностей і пріоритетів. Участь молодих людей в 
громадських організаціях, дозволяє їм самоствердитися, усвідомити 
себе як особистість, співвідносити свої інтереси з інтересами 
суспільства, розвинути свої здібності, отримати можливість бути 
корисним людям.  

В даний час на рівні освітніх установ можна виділити різни 
види організаційних структур студентських об’єднань: органи 
студентського самоврядування у формі громадського об’єднання 
(студентська рада, союз студентів освітнього закладу) і профспілкові 
організації студентів. Студентські об’єднання виступають в ролі 
вільного простору для задоволення соціальних потреб молоді в 
самоствердженні і самовизначенні. У ньому головним є соціально 
значуще неформальне і абсолютно вільне спілкування, рівень якого 
залежить від рівня соціальної зрілості студентів і від рівня соціальних 
вимог з боку всіх суспільних і державних інститутів та центрів 
виховання і освіти. Одним з традиційних і активних суб’єктів 
студентського самоврядування на рівні ВНЗ виступає студентська 
профспілкова організація. Профспілкові студентські організації 
надають студентам можливість приймати участь у процесі прийняття 
рішень: можливість через своїх профоргів і старост розподіляти 
адресну матеріальну допомогу, соціальну стипендію, місця в 
гуртожитках. Тому дуже важливо щоб профспілкова організація 
відповідала потребам тих, для кого вона функціонує. В зв’язку з цим 
набуває особливої актуальності дослідження сприйняття 
студентських профспілок з боку самих студентів. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. На даний час 
існує достатньо велика кількість робіт, присвячених студентським 
організаціям, колективам (групам), їх ролі у громадському суспільстві: 
В. І. Астахова, В. Г. Афанасьєв, А. В. Баранов, Р. А. Бичкова, 
В. А. Ван, А. П. Вєтошкін, І. П. Волков, В. Н. Глобова, А. Д. Глоточкін, 
С. Н. Іконнікова, І. В. Колеснікова, С. М. Косолапов, Ю. І. Леонавічус, 
В. Т. Лісовський, Н. Ф. Осіпова, Л. П. Панасенко, Л. Я. Рубіна, та ін. 

Студентські організації з точки зору врахування людського 
фактору як системоутворюючого елемента, що впливає на постійний 
розвиток організацій розглядалися к роботах таких авторів Р. Акофф, 
І. Ансофф, A. M. Гінзбург, Ф. П. Друкер, А. Ю. Єгоров, 
П. М. Керженцев, А. Е. Котляр, М. Н. Кулапов, Г. Кунц, Р. Лайкерт, 
Д. Макгрегор, Д. К. Мак-Клелланд, І. С. Маслова, А. Маслоу, 
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Н. К. Маусов, Е. Мейо, М. Х. Мескон, Б. З. Мільнер, А. Моріта, 
Л. Ф. Нікулін, Ю. Г. Одегов, С. О’Доннел, Дж. О’Шонессі, 
Б. С. Раунтрі, Е. Ф. Розмирович, Ф. М. Русінов, М. П. Фоллет, 
Л. Якокка та ін. 

Загальна теорія соціальних організацій викладена у роботах 
В. Н. Буркова, В. Н. Вяткіна, В. С. Дудченко, В. А. Ірік, В. Н. Іванова, 
В. І. Патрушева, А. І. Пригожина, С. С. Фролов. 

(перечисление инициалов в статье должно быть единообразным 
или только имя, или имя отчество; или перед фамилией или после, 
инициалы не должны быть оторваны от фамилии, которая 
перескочила на другую строчку). 

Однак ці важливі теоретичні доробки поки що не дали 
вичерпних відповідей на актуальні питання створення ефективної 
студентської профспілкової організації, яка якомога більше 
відповідала потребам сучасного студентства. 

Метою статті є визначити роль студентської профспілкової 
організації у системі студентського самоврядування ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні соціально-політичні 
умови розвитку суспільства вимагають розвитку та формування у 
молодої людини самостійного, творчого, ініціативного, активного 
ставлення до життя, знати та захищати власні права, виконувати 
свої обов’язки. Серед головних функцій сучасної вищої освіти є 
формування людини як суб’єкта перетворення суспільства, створення 
нових форм соціального життя на основі цінностей самоврядування, 
самоосвіти, саморозвитку. Важливим засобом долучення молоді до 
справ суспільства, спільнот є студентське самоврядування. 
Студентське самоврядування потенційно здатне охопити практично 
всю студентську молодь і забезпечити її соціальне становлення та 
розвиток. Студентське самоврядування розглядається як особлива 
форма ініціативної, самостійної, відповідальної громадської 
діяльності студентів, спрямованої на вирішення важливих питань 
життєдіяльності студентської молоді, розвиток її соціальної 
активності, підтримку соціальних ініціатив. Недарма в рамках 
програм співробітництва України з країнами ЄС у галузі вищої освіти 
саме студентське самоврядування визнано одним з пріоритетів для 
України в освітній галузі [1]. 

Студентське самоврядування в Україні має тривалу традицію 
функціонування студентських самоврядних об’єднань в 
університетах, принципи їх об’єднання (спільне навчання, 
проживання, проведення позанавчального часу). Самоврядування 
студентства є логічним продовженням самоврядності університетів, 
умовою збереження студентської солідарності, автономії. 

Діяльність студентського самоврядування базується на 
принципах: добровільності, системності, вибірності, представництва, 
самоуправління, індивідуалізації, суб’єктності, прогностичності [5]. 

Досвід розвитку студентського самоуправління у вітчизняних 
ВНЗ, урахування практики студентського самоврядування в 
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зарубіжних країнах, дозволив визначити основні завдання, які 
вирішує студентська молодь за допомогою діяльності студентського 
самоврядування:  

− соціальний захист студентів;  
− створення умов для реалізації соціально значущих програм як 

у студентському середовищі, так і в соціокультурному просторі ВНЗ;  
− інформаційно-методичне забезпечення щодо правового та 

соціального захисту молоді, державної молодіжної політики; 
координація діяльності студентських громадських організацій;  

− активне залучення студентської молоді до різних сфер 
життєдіяльності закладу освіти, підвищення її соціальної активності;  

− сприяння утвердженню здорового способу життя, 
профілактики асоціальної поведінки, реалізації соціальних та 
трудових ініціатив молоді; формування традицій ВНЗ і 
корпоративної культури закладу освіти;  

− створення благодійних фондів; 
− вивчення та аналіз проблем студентства, визначення 

перспектив і шляхів їх вирішення;  
− представництво інтересів студентської молоді на різних 

рівнях вищого навчального закладу, громади;  
− участь в організації та управлінні навчально-виховним 

процесом у вищому навчальному закладі;  
− пошук і залучення в громадську роботу соціально-активних 

студентів;  
− працевлаштування (вирішення проблеми вторинної 

зайнятості студентів та пошуку роботи для випускників, 
формування трудових студентських загонів);  

− участь у розміщенні студентів у гуртожитках;  
− організація дозвілля, відпочинку та оздоровлення студентів;  
− взаємодія з громадськими організаціями та адміністрацією 

вищого навчального закладу, органами законодавчої та виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування тощо [4]. 

Студентське самоврядування входить у загальну систему 
управління навчально-виховним процесом у вишах і базується на 
врахуванні інтересів, бажань студентів на основі вивчення їхньої 
громадської думки. Студентське самоврядування – самостійна, 
цілеспрямована діяльність студентів по вирішенню важливих питань 
з організації навчання, відпочинку та їх побуту. 

Одним з традиційних і активних суб’єктів студентського 
самоврядування на рівні ВНЗ найчастіше виступає студентська 
профспілкова організація, статус і повноваження якої у сфері 
студентського самоврядування вищих навчальних закладів 
визначається Законом України «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності» [7] та колективним договором. 

Студентські профспілки займають особливе місце в системі 
студентського самоврядування. Студентські профспілки в Україні 
виникають наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. вони займаються 
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вирішенням проблем студентів, виконують функції з захисту прав 
студентів та здійснюють їм допомоги. 

На початку 1920-х рр. студентські профспілки, які стихійно 
виникли у ВНЗ в наслідок залучення до них працівників з 
виробництва, спочатку не визнавались профспілковими органами і 
навіть заборонялись, але потім, з метою посилення впливу на 
студентську молодь, отримали визнання офіційних органів. 

У радянський період йде процес становлення профспілок як 
складової частини державного механізму. Основна функція 
соціального захисту переплітається з державними функціями. У цей 
час студентські профспілки керувалися виключно вимогами партії. 
Завдання які вони вирішували на той час: організація соціалістичних 
змагань, формування у молоді комуністичного ставлення до праці. 

Після отримання Україною незалежності в вищих навчальних 
закладах поряд професійними організаціями успадкованими від 
СРСР починають з’являтися й активно розвиватися незалежні 
профспілки, які не були організаційно пов’язані з адміністрацією ВНЗ 
й не є спадкоємцями профспілок радянського періоду [3; 8].  

Профспілкові об’єднання студентів створювались для 
просування та захисту інтересів тих, хто навчається. Головна теза 
студентських профспілок – опозиція до адміністрації університетів. 
Студенти об’єднувалися і зараз об’єднуються для того, щоб 
нагадувати керівництву навчального закладу, що воно зобов’язане 
студентам. Профспілки – це свого роду нагадування про те, що у 
студентів є свої бажання та потреби і для їх задоволення необхідно 
докладати зусилля. Великий плюс профспілок, що юридично вони 
нікому не підпорядковуються, вони мають гарантії з боку закону, що 
дає їм можливість захищати права студентської молоді більш 
ефективно. Законом забороняється будь-яке втручання в діяльність 
профспілок, яке може призвести до обмеження прав професійних 
об’єднань та перешкоджати їх діяльності. 

Студентська профспілка – це добровільна громадська 
організація, яка об’єднує студентів для захисту трудових і соціально-
економічних інтересів своїх членів. Для досягнення цих цілей 
студентські профспілки можуть вдаватись до всіх законних засобів 
захисту студентських прав: мітингів, пікетувань, демонстрацій, 
страйків [6; 7]. 

Керуючі навчально-виховним процесом у вищих навчальних 
закладах часто наголошують, що студентські профспілки та 
студентське самоврядування – це різні організації, тому що їх 
діяльність врегульована різними законами. Тем не менш профспілки 
студентів багато в чому за своїми функціями схожі з органами 
студентського самоврядування. Це в першу чергу  стосується питань 
захисту відрахування з навчального закладу, прав студентів, 
розміщення у гуртожитку, побутових умов й соціальної підтримки. 
Таке дублювання інколи приводить до дублювання функцій, на цьому 
ґрунті виникають конфлікти між ними. Дуже часто їхні стосунки 
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залежить від міри узгодження фінансових питань та міри співпраці з 
адміністрацією. 

Виходячи з положень Закону України «Про професійні спілки, 
права і гарантії їх діяльності» та Кодексу законів про працю України 
студентська профспілка має право [2; 7]:  

− вносити до адміністрації ВНЗ або до вищих інстанцій 
пропозиції, які стосуються покращення організації навчально-
виховного процесу і виробничої практики, раціонального 
використання бюджету ВНЗ, покращення умов побуту і відпочинку 
студентів, медичного обслуговування тощо;  

− ставити перед адміністрацією ВНЗ та вищими органами 
питання про притягнення до відповідальності керівних працівників 
ВНЗ за неповажне ставлення до потреб студентів;  

− забезпечувати активну участь представників профспілки у 
виборах ректора, деканів факультетів, вчених рад ВНЗ, 
атестаційних, приймальних комісій;  

− призупиняти рішення адміністрації ВНЗ, які стосуються 
студентів, якщо вони прийняті з порушенням діючого законодавства; 

− контролювати виконання адміністрацією ВНЗ встановлених 
норм завантаження студентів всіма видами навчальних занять, 
кількості екзаменів і заліків, які виносяться на екзаменаційні сесії, 
проведення навчальних занять за стабільним розкладом; 

− здійснювати громадський контроль за виконанням плану 
ремонту гуртожитків, об’єктів культурно-побутового обслуговування; 

− вирішувати питання тимчасового працевлаштування 
студентів; 

− здійснювати цільову матеріальну підтримку студентів, які це 
потрібують;  

− організовувати дозвілля. 
Огляд повноважень, організаційної структури професійної 

спілки студентів в Україні свідчить про великі потенціальні 
можливості цього типу організацій у сфері захисту прав та інтересів 
студентів та вирішення великого спектру їх проблем. 

Проте, ситуація в сфері профспілкового руху студентів 
залишається досить неоднозначна. Сьогодні ставлення до діяльності 
та ролі студентської профспілкової організації у системі 
студентського самоврядування ВНЗ є діаметрально протилежними – 
від різко негативного сприйняття до позитивного. 

З метою визначення ставлення студентів до діяльності 
студентських профспілок під керівництвом авторів було проведене 
соціологічне дослідження в якому прийняли участь студенти 
НТУ »ХПІ». Всього було опитано 302 особи. Вибірка була побудована 
за принципом цілеспрямованого відбору. Хоча отримані дані не є 
репрезентативними, вони дозволяють роль студентських профспілок 
у житті університету. 

Дослідження показало, що саме існування студентської 
профспілки є загальновідомим фактом. 100 % опитаних відповіли, що 
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в НТУ «ХПІ» є профспілкова організації студентів. Проте дослідження 
виявило, досить низький рівень інформованості респондентів щодо 
конкретної діяльності студентської профспілки. Навіть на 
найнижчому рівні, на рівні учбової групи 6 % респондентів визнали, 
що вони не знають свого профорга, на рівні факультету частка таких 
респонденті досягає 45 %, а на рівні університету – 88 %.  

Результати дослідження показали, що в цілому жінки більше 
інформовані відносно посадових осіб студентської профспілки різних 
рівнів. Якщо на рівні своєї навчальної групи тільки 82 % жінок-
респондентів знали свого профорга проти 100 % чоловіків-
респондентів, то вже на рівні факультету профорга знали 71 % 
жінок, які взяли участь у опитуванні проти 38 % чоловіків, а на рівні 
університету 23 % опитаних жінок відзначили, що вони знають 
профорга проти ніхто з чоловіків. 

Також було з’ясовано, що студенти перших курсів більше знають 
профоргів різних рівнів, ніж студенти старших курсів, за винятком 
профоргів на рівні своєї учбової групи. Так, 92 % студентів 1-2 курсів 
знали профорга своєї групи проти 100 % студентів 3-4 курсів. 
Профорга факультету знають 84 % опитаних студентів перших 
курсів, 33 % – 3-4 курсів та 44 % студентів 5-6 курсів. 

Результати опитування показали, що студенти бюджетної 
форми навчанні більш зацікавлені  в роботі студентської професійної 
спілки, ніж студенти контрактної форми навчання. Студенти-
бюджетники більше знають профоргів різних рівнів ніж студенти-
контрактники, за винятком рівня факультету, де приблизно половина 
студентів обох форм навчання знають профорга. 

Чверть опитаних респондентів зазначили, що вони знають про 
всі заходи, які проводить студентська профспілка, 9 % респондентів 
відповіли, що вони знають лише про заходи, які проводяться 
профспілкою в групі, приблизно третя частина (34 %) опитаних 
знають про заходи профспілки на факультеті, й 33 % заявили, що 
вони знають тільки про ті заходи, які стосуються лише їх особисто. 

За даними опитування більшу зацікавленість проявляють 
студенти бюджетної форми навчання у порівнянні з студентами-
контрактами. Так, якщо лише 12 % студентів-бюджетників знають 
про всі заходи, які проводить профспілка проти 37 % студентів за 
контрактною формою навчання, більше студентів за бюджетною 
формою навчання цікавляться заходами, які проводяться на 
факультеті (41 % проти 27 %) та знають про заходи, які стосуються їх 
особисто (41 % проти 25 %). 

Студенти, які проживають у гуртожитку більше цікавляться 
заходами, які проводяться профспілкою на рівні групи або 
торкаються їх особисто, а для студентів, які проживають дома, більш 
цікаві заходи, які проводяться на рівні факультету. Також, більше 
студентів, які проживають вдома, знають про всі заходи, які 
проводяться профспілкою студентів, ніж студенти, які проживають у 
гуртожитку (34 % проти 8 %). 
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Найбільш поширеними джерелами інформації про діяльність 
студентської профспілки для респондентів є випадково отримана 
інформація (51 %). На другому місці з великим відривом йдуть бесіди 
з профоргом (24 %), третє місце займають об’яви на інформаційних 
дошках (15 %) та друзі (13 %). Такий розподіл говорить про 
відсутність цілеспрямованого пошуку інформації щодо діяльності 
профспілки, що свідчить про низький рівень зацікавленості студентів 
в діяльності даної організації. Також це може бути свідченням 
відсутності ефективних каналів комунікації профспілки зі своїми 
клієнтами. 

Для студентів будь-яких курсів найбільш поширеними 
джерелами інформації про діяльність студентської профспілки є 
випадково отримана інформації. Другим за значущістю для студентів 
1-2 курсів є друзі (35 %), для студентів 3-4 курсів є об’яви на 
інформаційних дошках, а для студенті 5-6 курсів – бесіди з 
профоргом (33 %). 

Для чоловіків-респондентів джерелами інформації про 
діяльність профспілки виступають випадково отримана інформація 
(69 %) та об’яви на інформаційних дошках (31 %). Жінки-респонденти 
отримують інформацію щодо профспілки з більш різноманітних 
джерел: випадково отримана інформація (35 %), бесіди з профоргом 
(29 %), друзі (25 %), об’яви на інформаційних дошках (17 %). Це 
свідчить про більшу зацікавленість жінок у діяльності профспілки ніж 
чоловіків. 

Для більшості студентів, які проживають у гуртожитку, 
джерелом інформації про профспілку є випадково отримана 
інформація (85 %), невелику частку займають друзі та об’яви на 
інформаційних дошках (по 8 %). Для студентів, які проживають 
вдома значущість джерел інформації щодо діяльності студентської 
профспілки розподіляється більш-менш рівномірно між об’явами на 
інформаційних дошках (34 %), випадково отриманою інформацією 
(30 %), друзями (21 %) та бесідами з профоргом (20 %). 

Дослідження дозволяє стверджувати, що студенти мають 
фрагментарну інформацію про роботу студентської профспілки, а 
основними каналами її отримання є випадково отримана 
інформація.  

Одним із завдань дослідження було охарактеризувати  причини 
членства студентів у профспілковій організації та рівень активності 
їх діяльності в ній. За даними опитування 65 % опитаних студентів 
зазначили, що вони є членам професійної спілки студентів, та 25 % 
відмітили, що вони не є членами профспілки. Досить цікаво те, що 
10 % опитаних не змогли з впевненістю сказати чи є вони членами 
профспілки, чи ні. Оскільки вступ у профспілку теоретично є 
добровільним й вимагає складання заяви на вступ, люди повинні 
пам’ятати цю подію й розуміти свій статус  по відношенню до цієї 
організації. 
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Серед тих, хто є членом профспілки, вступили до нього за 
власним бажанням лише 20%, що є досить дивним фактом, оскільки 
вступ до профспілки згідно до норм чинного законодавства є 
виключно добровільним актом. 

Серед причин, згідно яких респонденти вступили до 
профспілки, перше місце з великим відривом займає відповідь: «Це 
було не моє рішення, став членом профспілки автоматично, мене 
заставили» (91 % від опитаних). 14 % опитаних відповіли, що вони 
стали членами профспілки, щоб отримувати матеріальну допомогу, 
9 % – для отримання допомоги у захисті своїх прав, 5 % – щоб брати 
участь у громадському житті університету. 

Респонденти вступали до професійної спілки найчастіше за 
порадами адміністрації університету (45 % від опитаних) та 
представників профспілки (15 %). Також, 5 % опитаних відповіли, що 
їм порадили вступити до профспілки декан або заступник декану, 
10 % – староста й лише 5 % друзі. 

82 % опитаних заявили, що вони ніколи не приймали участь у 
заходах, які проводить профспілка, 12 % опитаних приймають участь 
у діяльності профспілки періодично й лише 6 % опитаних постійно 
беруть участь у роботі студентської профспілки. 

Що стосується визначення основних причин звернень студентів 
до профспілкової організації, то 76 % опитаних ніколи не звертались 
до профспілки з будь-яких питань, 18 % звертались один раз та 6 % 
два-три рази. Студенти 5-6 курсів найчастіше зверталися декілька 
разів до профспілки (22 %), студенти 3-4 курсів в основному 
зверталися до профспілки один раз (42 % від опитаних), студенти 1-2 
курсів в основному не звертались до профспілки жодного разу (лише 
8 % від опитаних першокурсників зверталися до профспілки один 
раз). 

Найчастіше респонденти звертались до профспілки щодо 
захисту своїх прав та інтересів (24 % від опитаних), проведення 
культурно-масових заходів (18 %), проведення екскурсій, походів у 
театр (15 %), надання студентам можливості впливати на наповнення 
(зміст) студентського життя на факультеті (15 %). Найрідше 
респонденти звертались до профспілки щодо надання студентам 
можливості впливати на наповнення (зміст) студентського життя в 
університеті (3 %), матеріальної підтримки студентів з 
малозабезпечених сімей (9 %), забезпечення путівками в 
профілакторій, літній оздоровчий табір (9 %). 

Найбільш результативними були звернення респондентів щодо 
забезпечення путівками в профілакторій, літній оздоровчий табір 
(100 % респонденті, які звернулися за допомогою з цього питання, 
були задоволені результатом) та захисту прав та інтересів (75 % від 
тих, хто звертався, задоволені результатом). Найменш 
результативним були звернення респондентів щодо матеріальної 
підтримки студентів з малозабезпечених сімей (100 % від тих, хто 
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звернувся по допомогу, не задоволені результатом) та матеріальної 
допомоги (75 %). 

До профспілки щодо матеріальної допомоги студентів з 
малозабезпечених сімей звертались виключно жінки, щодо захисту 
прав та інтересів студентів – найчастіше респонденти з низьким 
рівнем матеріального статку (36 % від опитаних даної категорії), 
щодо проведення культурно-масових заходів – респонденти з 
середнім рівнем матеріального статку (39 %), надання студентам 
можливості впливати на наповнення (зміст) студентського життя на 
факультеті – респонденти з низьким та середнім рівнями 
матеріального статку (21 % та 19 % відповідно), забезпечення 
студентів путівками в профілакторій, літній оздоровчий табір – 
респонденти з середнім рівнем матеріального статку (19 %). 

В цілому різні напрями діяльності профспілки оцінюються 
респондентами досить низько, найвища оцінка досягає 2,95 (балів) за 
п’ятибальної системою оцінки, найнижча – 1,84 (балів). Найбільш 
високо респонденти оцінили наступні напрямки діяльності 
студентської профспілки: проведення культурно-масових заходів 
(2,95 балів), забезпечення студентів путівками в профілакторій, літній 
оздоровчий табір (2,83 бали), захист прав та інтересів студентів 
(2,48 бали). Найнижчі оцінки отримали проведення екскурсій, походи 
в театр (1,81 балів), матеріальна підтримка студентів (1,84 бали), 
матеріальна підтримка студентів з малозабезпечених сімей 
(2,14 балів). 

Діяльність студентської профспілки на різних рівнях оцінюється 
респондентами майже однаково. Так, діяльність профспілки на рівні 
групи отримала середню оцінку 3,44 (бали), на рівні факультету –
3,44 (бали), на рівні університету – 3,38 (балів). Оцінка діяльності 
профоргів більш диференційована. Профорг своєї групи оцінюється 
найвище – середня оцінка 3,98 (бали), найнижче оцінюється 
профоргу університету – 3,25 (балів), профорг факультету отримав 
середню оцінку 3,65 (балів). 

Опитування показало, що 37 % від опитаних вважають, що 
студентська профспілка обов’язково необхідна, 48 % респондентів 
вважають, що профспілка потрібна по деяким питання й 15 % 
опитаних взагалі на бачать сенсу в існуванні студентської 
профспілки. 

У ході дослідження було з’ясовано, що найбільш пріоритетними 
напрямками діяльності профспілки виступають наступні: захист прав 
та інтересів студентів (69 %), надання студентам можливості 
впливати на наповнення (зміст) студентського життя на факультеті 
(48 %), проведення культурно-масових заходів (37 %), матеріальна 
підтримка студентів (35 %). Найменш пріоритетними за думкою 
респондентів є забезпечення студентів путівками в профілакторій, 
літній оздоровчий табір (0 %), проведення спортивних заходів (6 %). 

Висновки. Отримані результати дозволяють зробити наступні 
рекомендації профспілковим діячам щодо оптимізації роботи 
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студентської профспілки, поширення інформації щодо неї та 
підвищення активності профспілкової роботи пересічних студентів: 
організовувати зустрічі студентів молодших курсу з представниками 
профспілки всіх рівнів для пояснення мети і завдань її діяльності, 
можливостей студентів, які вони отримують завдяки членству в ній; 
інформувати студентів про роботу профспілки, заходи, які вона 
проводить та результати діяльності через різноманітні канали, в тому 
числі через соціальні мережі, персональні розсилки на електронні 
пошти, листівки, газету університету тощо; спрямувати роботу 
профспілки, перш за все, на захист прав та інтересів студентів та 
надання студентам можливості впливати на студентське життя на 
факультетах; використовувати засоби зворотного зв’язку, одним з 
яких може бути проведення моніторингових досліджень думки 
студентів щодо роботи профспілки з метою корегування напрямів її 
роботи. 
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УДК 316.3 
 

«ЧАСОВИЙ ПРОФІЛЬ» СУСПІЛЬСТВА: ЗАГАЛЬНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ У ВИМІРІ ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВИЗНАЧЕННЯ 
 

Скок Наталя Сергіївна 
доцент кафедри соціології управління, 

Донецький державний університет управління у м. Маріуполь 
 
Авторське резюме 

З’ясовано, що формування форм соціального часу значною мірою 
впливає на процеси соціальних змін. Проаналізовано загальні 
характеристики «часового профілю» суспільства. Визначено, що від 
темпоральної специфіки суспільства та соціального часу особистості 
залежить, у тому числі, професійне самовизначення. Протягом різних 
періодів розвитку кожне суспільство має свою специфіку соціального часу, 
власний «часовий профіль». «Часовий профіль» суспільства  
схарактеризовано як сукупність основних типових рис, цінностей, 
орієнтацій, характерних для нього, що містяться у суспільній свідомості. 
Виявлено, що «часовий профіль» може мати множинність часових вимірів. 
Одним з часових вимірів виступає процес  професійного самовизначення. 
Професійне самовизначення схарактеризовано як складний, 
довготривалий процес, який підпорядковуватися загальним часовим 
детермінантам. Встановлено, що основними детермінантами «часового 
профілю» виступають: перевага загальноприйнятих цінностей, модель 
часової спрямованості, глибина та рівень усвідомлення часу, часова 
перспектива, структурування та інтерпретування майбутнього. Визначено, 
що відповідно до функцій соціального часу, професійне самовизначення 
має набувати таких ознак, як послідовність, координація, синхронізації 
діяльності у суспільстві.  
Ключові слова: темпоральна специфіка суспільства, специфіка 

соціального часу, «часовий профіль», детермінанти «часового 
профілю», функції соціального часу, професійне самовизначення. 

 
«ВРЕМЕННОЙ ПРОФИЛЬ» ОБЩЕСТВА: ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В ИЗМЕРЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Скок Наталья Сергеевна 
 
Авторское резюме 

Определено, что формирование форм социального времени влияет на 
процессы социальных изменений. Проанализированы общие 
характеристики «временного профиля» общества. Зафиксировано, что от 
темпоральной специфики общества и социального времени личности 
зависит, в том числе, профессиональное самоопределение. В течение 
различных периодов развития каждое общество имеет свою специфику 
социального времени, собственный «временной профиль». «Временной 
профиль» общества определен как совокупность основных типичных черт, 
ценностей, ориентаций, характерных для общества, которые содержаться в 
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общественном сознании. Установлено, что «временной профиль» может 
иметь множественность измерений. Одним из временных измерений 
является процесс профессионального самоопределения. Профессиональное 
самоопределение охарактеризовано как сложный, длительный процесс, 
который подчиняться общим временным детерминантам. Установлено, что 
основными детерминантами «временного профиля» выступают: 
преобладание общепринятых ценностей, модель временной 
направленности, глубина и уровень осознания времени, временная 
перспектива, структурирование и интерпретацию будущего. Определено, 
что в соответствии с функциями социального времени, профессиональное 
самоопределение должно приобретать такие признаки, как 
последовательность, координация, синхронизации деятельности в 
обществе. 
Ключевые слова: темпоральная специфика общества, специфика 

социального времени, «временной профиль», детерминанты 
«временного профиля», функции социального времени, 
профессиональное самоопределение. 

 
«TEMPORARY PROFILE» OF THE SOCIETY: GENERAL 

CHARACTERISTICS IN THE MEASUREMENT  
OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 

 
Natalya Skok 

 
Abstract 

It is determined that the formation of forms of social time affects the 
processes of social change. Analyzed the general characteristics of the 
«temporary profile» of society. It is noted that the events of recent years have 
led to the formation of a new socio-political Ukrainian reality that realizes the 
content of social time. Determined that the temporal specificity of society and 
social time affects the professional identity. During different periods of 
development each society has its own specifics of social time, its own «time 
profile». The «temporal profile» of a society is defined as the aggregate of the 
main typical features, values, orientations characteristic of it, which are 
contained in the public consciousness. The «time profile» can have a plurality of 
dimensions.  The higher the level of organization of society, the more time 
prospects it has. One of the temporary dimensions of an individual is the 
process of professional self-determination. Professional self-determination is a 
long process of determining the individual’s place in the social and professional 
structure of society, during which the social subject is integrated into society 
and individual social groups through the choice of strategies for realizing social 
potential, as well as empowering the individual. Professional self-determination 
is a complex process that obeys common temporal determinants. The main 
determinants of the «temporary profile» are: the prevalence of generally 
accepted values, the model of the temporal orientation, the depth and level of 
awareness of time, the time perspective, the structuring and interpretation of 
the future. It is determined that, in accordance with the functions of social 
time, professional self-determination must acquire such features as 
consistency, coordination, synchronization of activities in society. 
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Key words: temporal specificity of society, specificity of social time, «time 
profile», determinants of «temporary profile», professional self-
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Постановка проблеми. Життя індивіда у суспільстві 

відбувається у певних часових межах. У разі, коли здійснюється 
аналіз тимчасових, онтологічних особливостей суспільних явищ, мова 
йде про соціальний час [8, с. 500]. Формування «нових форм часу і 
соціальних просторів активно втручаються в процеси соціальних 
змін, потребуючи не лише наукового аналізу, але і прийняття 
конкретних рішень, пов’язаних з удосконаленням соціальних 
інститутів…». [7, с. 3] Українське суспільство за роки незалежності 
зазнало значних трансформацій. Події останніх років призвели до 
формування нової соціально-політичної реальності, що створює 
теперішню світоглядну картину, конструюючи нове змістовне 
наповнення соціального часу, що відбивається на усіх суспільних 
процесах. Від темпоральної специфіки суспільства та соціального 
часу особистості значною мірою залежить професійне 
самовизначення, що актуалізує тему нашого дослідження. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Поняття 
соціального часу має ґрунтовне  наукове інтерпретування у 
соціологічній літературі. У межах нашої роботи звернемося до праць 
науковців, що аналізують соціальний час у  контексті характеристик 
суспільства. У наукових розвідках йдеться, що часові виміри 
суспільства відбивають суспільне буття людей, тобто їх матеріальну 
діяльність й відносини, у які вони вступають у процесі цієї діяльності 
(В. Артемов), якісний стан соціуму (В. Бакіров), соціокультурний 
контекст (А. Гуревич, А. Лосев, П. Штомпка, О. Штомпель, В. Ярська), 
підпорядкування ритмам колективної діяльності (Е. Дюркгейм), що 
забезпечує її регулярність, соціальне життя груп (П. Сорокін, 
Р. Мертон) та ін.  

Доробок щодо вивчення професійного самовизначення також є 
значним. У вітчизняній літературі дослідження професійного 
самовизначення здійснювалися у контексті структури, ієрархії  
ціннісних орієнтацій у процесі  трудової діяльності (О. Балакірєва, 
Л. Сохань, В. Астахова, І. Шеремет), трудового шляху та життєвих 
перспектив (Л. Аза, Е. Головаха), первинного професійного 
самовизначення (О. Лобова, Д. Константиновський), зміни потреб 
ринкової економії (Г. Зборовський, А. Здравомислов, І. Кон), 
становлення ринку праці (О. Бірченко, Т. Каменська), психологічних 
складових професійного самовизначення на різних вікових етапах 
(О. Борисова та ін.), соціального часу пенсіонерів (Т. Козлова) та ін. 
Таким чином можна зазначити, що накопичений достатній досвід 
дослідження професійного самовизначення, однак малодослідженими 
залишаються темпоральні характеристики професійного 
самовизначення. 
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Метою статті є загальна характеристика детермінант «часового 
профілю» суспільства у контексті професійного самовизначення. 

Виклад основного матеріалу. Часові характеристики 
суспільства визначаються його типом, подіями та змінами, що у 
ньому відбуваються. Соціальний час відображає зміни, рух 
соціальних феноменів у термінах інших соціальних феноменів, що 
прийняті за референтні точки. Саме таких точок відліку 
дотримуються індивіди (групи) у повсякденному житті [5, с. 114 ]. Це 
можуть бути соціальні події, важливі для суспільства у цілому або 
певної соціальної групи, або конкретного індивіда і т.д., котрі 
зазнають впливу соціокультурних змін того простору, у якому 
відбуваються. Соціальний час має велику кількість форм прояву. У 
соціологічному розумінні соціальний час насамперед пов’язаний з 
людською життєдіяльністю, він є поєднанням тривалості, 
послідовності, співіснування, а також обсягів людської діяльності та її 
результатів. Через розуміння часу в цілому, зіставлення й 
протиставлення з ним згодом складається образ життєвого шляху 
індивіда, певної соціальної групи, суспільства. Характерні для будь-
якого часу символи, цінності, правила та орієнтації, яких 
дотримуються спільноти, групи та ін., котрі фіксуються у певних 
кодексах і включаються до соціальної свідомості або культури, 
надають різним суспільствам «часовий профіль» [6, с. 74], створюючи 
традиційне уявлення про час і ставлення до нього. Взагалі поняття 
«профіль» розуміють як «сукупність основних типових рис, які 
характеризують господарство, фах тa ін.» [3, с. 334]. Під часовим 
профілем суспільства будемо розуміти сукупність основних типових 
рис, цінностей, орієнтацій, характерних для певного суспільства. 

Часова орієнтація складається з кількох аспектів, а саме: рівень 
та глибина усвідомлення часу, його форма або різновид, орієнтація 
на минуле чи майбутнє, інтерпретування майбутнього, перевага 
цінностей [6, с. 74-76]. Спираючись на вищезазначені аспекти 
часової перспективи (П. Штомпки), моделі часової спрямованості 
(М. Бердяєва, К. Ясперса, Ф. Ніцше), авторське розуміння соціального 
часу через його об’єктивні та суб’єктивні характеристики, а також 
авторську модель проблемно-цільового структурування та 
інтерпретування майбутнього, можна означити складові «часового 
профілю» суспільства (табл. 1).  

Протягом різних періодів розвитку кожне суспільство має свою 
специфіку та «наповненість» соціального часу. Об’єктивна складова 
соціального часу характеризує такі події, процеси, явища, що, 
вимірюються за допомогою астрономічного часу та відбуваються 
незалежно від конкретної людини, а також зміни, що настають 
закономірно. Перевага загальноприйнятих цінностей, що існують у 
кожному суспільстві – орієнтація на зміни чи навпаки – орієнтація на 
існуючі тривалий час норми. 
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Таблиця 1.  
Детермінанти «часового профілю» 

Детермінанта Характеристика 
Об’єктивні Перевага 

загальноприйнят
их цінностей 

Прогресивна – орієнтацію на 
зміни, новизну, прогрес та 
консервативна – повторюваність, 
подібність, порядок 

Модель часової 
спрямованості 

Класична модель незворотного, 
лінійного часу (М. Бердяєв, 
К. Ясперс); часова спіраль 
(Ф. Ніцше) – поєднання 
циклічності та векторної 
спрямованості. 
Лінійний час переважає у 
сучасному суспільстві, однак 
циклічний може існувати у 
окремих сферах (П. Штомка) 

Суб’єктивні Глибина 
усвідомлення 
часу 

Від короткострокової  до 
довгострокової перспективи  

Рівень 
усвідомлення 
часу 

Від постійного браку часу (не 
вистачає часу) до байдужого 
ставлення, зневаги до нього 
(безцільна витрата часу) 

Часова 
перспектива 

Орієнтація на минуле, теперішнє, 
майбутнє 

Структурування 
та 
інтерпретування 
майбутнього 

Від активного конструювання до 
пасивного сприйняття. Минуле і 
майбутнє індивіда, з урахуванням 
потреб, можна поділити на 
конкретне та абстрактне. Межі 
теперішнього індивідом можуть 
розширюватися або пропускатися 
(Н. Скок). 

 
Моделі часової спрямованості розглядають як циклічні або 

лінійні. Характеризуючи соціальний час сучасного суспільства, 
говорять про його лінійність у цілому. Однак, на різних рівнях 
організації життя суспільства, даючи характеристики, наприклад, 
соціальним інститутам, можна говорити про його циклічність. 
Суспільство та його інститути, відтворюючи об’єктивну складову 
часу, зобов’язують соціальних суб’єктів реєструвати свою діяльність 
об’єктивними часовими вимірами (час праці, навчання та інше). 
Суб’єктивна складова соціального часу характеризується адекватним 
сприйняттям, оцінкою, переосмисленням індивідом подій, процесів, 
змін, що відбуваються у суспільстві, а також їх структуруванням у 
межах особистісних цілей. Оскільки оволодіння власним часом – це 
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насамперед свобода вибору  свого життєвого шляху [4, с. 97]. Глибина 
усвідомлення часу характеризує довго- та короткострокову часову 
перспективу, рівень усвідомлення часу – суб’єктивне трактування 
плину часу (його нестача або повна зневага до нього), ритмічність 
життєдіяльності. Структурування та інтерпретування майбутнього є 
одним з провідних принципів вільного вибору, згідно з яким часовий 
вимір, котрий характеризує ситуацію вибору, визначається тим, що 
основні обмеження на свободу рішення одержують безпосереднє 
життєве вираження в дії механізмів часу. У цьому розумінні час 
виступає як інструмент діяльності, цілеполягання, вільного вибору.  

У тій мірі, у якій конкретний індивід орієнтує свою поведінку за 
допомогою цінностей, він збільшує безперервність свого часу: чим 
більше в нього цінностей, чим більше подій виявляються для нього 
ціннісно значущими, тим більш безперервним (і більш напруженим) є 
його переживання часу. У структурі часу «минуле» – «теперішнє» – 
«майбутнє», залежно від особливостей побудування життєвої стратегії, 
можна довільно визначити її центральний елемент. У разі, якщо 
індивід ставить собі за мету структурування майбутнього, йому 
необхідно поставити перед собою цілі, структурувати їх послідовність, 
здійснити зміну ступеня переривчастості або безперервності часу.  

Індивіди, соціальні групи, суспільство існують одночасно у 
множинності часових систем та перебувають у декількох часових 
вимірах об’єктивної складової. Ритм соціального життя, який 
«домінує та містить різні ритми всіх елементарних життів, які його 
складають, як наслідок, час, який його виражає, домінує і включає 
всі окремі тривалості» [1, с. 631].  

Протягом різних періодів розвитку та зміни кожне суспільство 
має свою специфіку і кількісно-якісну наповненість соціального часу, 
що відбиває існуючий в суспільстві зв’язок об’єктивного і 
суб’єктивного чинників. Зважаючи на тип суспільства, характер 
життєдіяльності, його ритм, множинність часових систем у «часовому 
профілі» може зменшуватися або збільшуватися. Чим більш високим є 
рівень організації суспільства, тим більше часових перспектив воно 
може мати і навпаки. Наприклад, у середньовіччі індивід відчував 
неквапливий перебіг часу, пов’язаний з повсякденною діяльністю, 
обумовленою ритмами доіндустріального суспільства.  

Одним з часових вимірів індивіда є процес професійного 
самовизначення, котрий піддається «цілеспрямованому або 
хаотичному, випадковому впливу широкого спектру соціальних 
чинників» [2, с. 222]. Професійне самовизначення формулюємо як 
складний, довготривалий процес визначення індивідом свого місця у 
соціально-професійній структурі суспільства, у ході якого 
відбувається інтеграція соціального суб’єкта у суспільство та окремі 
соціальні групи за рахунок вибору стратегії реалізації соціального 
потенціалу, а також розширення можливостей особистості за 
допомогою вдосконалення існуючих та відшукання нових сенсів у 
конкретній справі та у своєму житті. Професійне самовизначення  
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має підпорядковуватися загальним часовим детермінантам. 
Наприклад, якщо «часовий профіль» суспільства можна 
схарактеризувати як лінійний, з переважанням довгострокових 
перспектив, орієнтацією на майбутнє, поважним ставленням до часу  
та активним конструюванням майбутнього, то професійне 
самовизначення має набувати відповідних характеристик. Тобто має 
бути орієнтованим на сучасні тенденції  у виборі професії, 
спрямованим на довгострокову перспективу, активне 
структурування та інтерпретування майбутнього, відповідати 
актуальним швидкоплинним тенденціям сьогодення.  

Відповідно до функцій соціального часу [6, с. 79-82], професійне 
самовизначення має набувати таких основних ознак: послідовності 
(зокрема, спочатку – вільний, обґрунтований вибір професії, а потім – 
навчання), координації (користь взаємодії індивіда та суспільства), 
синхронізації діяльності у суспільстві (підпорядкування загальним 
ритмам життєдіяльності даного суспільства). У разі виникнення 
необхідності поставити цілі, несумісні за наявними ресурсами (або 
бажаним змістом), індивідові необхідно «розвести» їх у часі, 
поділяючи на цілі першого, другого і т.д. порядку. 

Висновки. Для кожного суспільства характерний свій «часовий 
профіль». «Часовий профіль» суспільства визначаємо як сукупність 
основних типових рис, цінностей, орієнтацій, характерних для нього, 
що містяться у суспільній свідомості, а також їх суб’єктивне 
трактування. «Часовий профіль» здатний розкрити часові 
характеристики на рівні суспільства, соціальних структур, груп, 
індивідів та ін. Основними детермінантами «часового профілю» 
виступають: перевага загальноприйнятих цінностей, модель часової 
спрямованості, глибина та рівень усвідомлення часу, часова 
перспектива, структурування та інтерпретування майбутнього. 
Індивіди, соціальні групи, суспільство перебувають одночасно на 
перетині множинності часових систем. Одна з таких систем – 
професійне самовизначення, що має відповідати та співвідноситися з 
основними детермінантами «часового профілю» суспільства та 
функціями соціального часу. 

Концепція професійного самовизначення у вимірі «часового 
профілю» суспільства потребує подальшого дослідження з позицій 
доопрацювання детермінант «часового профілю» та його поєднання з 
просторовими характеристиками у понятті соціального хронотопу. 
Також вважаємо за необхідне у подальшому дослідити хронотопічний 
вимір професійного самовизначення та  його соціально-адекватний 
контекст. 
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Авторське резюме 
У статті проаналізовано різноманітні підходи у дослідженні 

соціального простору міста, спираючись на роботи європейських класиків 
соціології таких як, М. Вебер, Г. Зіммель, Е. Дюркгайм, Л. Вірт, Р. Парк, 
П. Бурдьє, А. Лефевр, Д. Гарві, з’ясовано, що місто являє собою складне 
соціально-територіальне утворення, до якого крім природного і 
матеріально-речового компонентів входять населення, соціальні 
комунікації, виробництво і споживання матеріальних благ, тому воно і 
вивчається багатьма суспільними, економічними та географічними 
науками. Оскільки місто є певною соціальною системою, то воно також є 
об’єктом вивчення й соціологічної науки. До категоріального апарату 
соціології міста відносяться такі поняття як місто, соціальна структура 
міста, соціальні стратифікація міста, урбанізація, міська культура, міський 
спосіб життя та ін. 

Аналізу соціального простору притаманний міждисциплінарний 
характер.Значний внесок у його вивчення вносять дослідники, що 
працюють в межах соціології, соціальної географії, психології, історії, 
соціальної філософії тощо. Ідеї цих дисциплін рясно присутні у 
соціологічному аналізі соціального простору, в межах якого, у свою чергу, 
акцентується увага на розгляді суспільних відносин і творенні простору 
внаслідок повсякденних практик спільнот та окремих індивідів. У рамках 
соціології простір визначається як «система координат для матеріальних 
аспектів соціальних дій». Встановлено, що соціальний простір міста це 
складний перетин різноманітних сфер життєдіяльності городян, 
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різноспрямованих векторів взаємодії та взаємовідносин людей, що живуть 
у міському ареалі. 
Ключові слова: соціальний простір, соціальні практики, місто, соціальна 

реальність, соціум, урбанізм. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ КЛАССИКОВ СОЦИОЛОГИИ В 
ИССЛЕДОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА 

 
Матычак Ольга Викторовна 

 
Авторское резюме 

В статье проанализированы различные подходы в исследовании 
социального пространства города, опираясь на работы европейских 
классиков социологии таких как, М. Вебер, Г. Зиммель, Э. Дюркгейм, 
Л. Вирт, Р. Парк, П. Бурдье, А. Лефевр, Д. Гарви, выяснено, что город 
представляет собой сложное социально-территориальное образование, в 
который помимо естественного и материально-вещественного компонентов 
входят население, социальные коммуникации, производство и потребление 
материальных благ, поэтому он изучается многими общественными, 
экономическими и географическими науками. Поскольку город является 
определенной социальной системой, то он также является объектом 
изучения и социологической науки. К категориальному аппарату 
социологии города относятся такие понятия как город, социальная 
структура города, социальная стратификация города, урбанизация, 
городская культура, городской образ жизни и др. 

Анализу социального пространства присущ междисциплинарный 
характер. Значительный вклад в его изучение вносят исследователи, 
работающие в рамках социологии, социальной географии, психологии, 
истории, социальной философии и тому подобное. Идеи этих дисциплин 
обильно присутствуют в социологическом анализе социального 
пространства, в рамках которого, в свою очередь, акцентируется внимание 
на рассмотрении общественных отношений и создании пространства 
вследствие повседневных практик сообществ в целом и отдельных 
индивидов в частности. В рамках социологии пространство определяется 
как «система координат для материальных аспектов социальных действий». 
Установлено, что социальное пространство города – это сложное 
пересечение различных сфер жизнедеятельности горожан, 
разнонаправленных векторов взаимодействия и взаимоотношения людей, 
живущих в городском ареале. 
Ключевые слова: социальное пространство, социальные практики, город, 

социальная реальность, социум, урбанизм. 
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THEORETICAL APPROACHES OF THE CLASSICS OF SOCIOLOGY 
IN THE STUDY OF THE SOCIAL SPACE OF THE CITY 

 
Olga Matychak 

 
Abstract 

The aim of the research is to realize the sociological analysis of social 
space, using modern terminology and concepts for processes occurring in the 
descriptions of the modern city. Sociologists study social life, social change, 
diverse communities and their interactions, and they use scientific methods to 
find empirical answers to complex social questions. The article analyzes 
various approaches to the study of the social space of the city, relying on the 
works of European classics of sociology such as M. Weber, G. Simmel, 
E. Durkheim, L. Wirth, R. Park, P. Bourdieu, H. Lefebvre, D. Garvey. Wary 
important to have a solid foundation for a better understanding and interaction 
with the globalized world and contribute to the solution of complex social 
problems. Specificity of the sociological perspective that explore requires the 
involvement of foreign scientific literature on the sociology, largely devoted to 
the study of social space, some of its elements and development. The concept 
of the organization of social space Georg Simmel served as the theoretical basis 
of the study. The initial installation of the research is largely formed under the 
influence of the works of Pierre Bourdieu, which laid down the basic principles 
of the study of social space. The social space of the city – a complex 
intersection of various spheres of life of citizens, multidirectional vectors of 
interaction and the relationship of people living in the urban area. The 
necessary methodological basis for the analysis of the construction process of 
social space was the works of Peter Berger, Vilfredo Pareto. In the process of 
theoretical and methodological analysis of social space will be used the 
theoretical ideas and positions of both classical and modern representatives of 
sociological thought. 
Key words: social space, social practices, city, social reality, society, urbanism. 
 

Постановка проблеми. Дослідження проблематики соціального 
простору є актуальними та необхідними для аналізу соціальної 
реальності та прогнозування тенденцій подальших змін. Простір – 
одна із фундаментальних категорій аналізу людського існування. 
Інтерес до просторової організації суспільства формувався тривалий 
час. Осмислення соціальної реальності з використанням різних 
просторових констант має додаткові методологічні можливості. Саме 
«трансформація», «зміна» характеризує буття міста як об’єкта 
дослідження в специфічно-наукових та міждисциплінарних вимірах. 
Складність вивчення категорії «соціальний простір» полягає в тому, 
що саме поняття соціального простору має міждисциплінарний 
характер, оскільки проблематика простору є предметом досліджень 
не лише соціологів, а й політологів, філософів, географів, істориків, 
культурологів та представників ряду інших наук. Поняття простору у 
різних інтерпретаціях часто зустрічається в соціогуманітарних 
дослідженнях. Насамперед, простір – загальний термін для 
позначення місць, регіонів, територій, зон, розміщення тощо. У 
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найбільш абстрактному формулюванні, простір – це смисловий 
порядок існування тіл, позицій та місць [14]. 

Просторові практики мешканців, їх сприйняття простору, 
становлять основу творення соціального простору міста, а «мозаїка» 
або «мережа» є основними категоріями, за допомогою яких 
описуються структурні перетворення простору великих міст. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Перші роботи 
щодо проблем міського життя пов’язують з дослідженнями таких 
видатних соціологів як М. Вебер, Г. Зіммель. Подальший розвиток 
наукові розвідки міського простору отримали в роботах 
Е. Дюркгайма та представників Чиказької школи соціології, зокрема 
в роботах Л. Вірта та Р. Парка. У працях відомих урбаністів 
Дж. Джекобс і Л. Мамфорда висвітлюються питання міського 
планування та організації міського простору. Серед сучасних 
дослідників, які приділяють увагу вивченню міської проблематики 
слід відзначити З. Баумана та Е. Сойя, а соціального простору – 
Ю. Мєдвєдков, О. Филиппов. Окрему увагу необхідно звернути на 
науковий доробок Е. Кастельса, П. Бурдьє, П. Сорокіна, А. Лефевра, 
Д. Гарві, тощо. Попри значні напрацювання у цій сфері, концепція 
соціального простору міста все ще залишається недостатньо глибоко 
розробленою та має неоднозначні визначення. 

Місто як об’єкт соціологічного аналізу представляє значний 
евристичний інтерес для сучасних науковців української школи 
соціології. До аналізу публічного урбанізованого простору, з точки 
зору особливостей розвитку міста та міського способу життя 
Центрально-Східної Європи є предметом аналізу вітчизняних 
дослідників – Л. Малес, М. Соболевською, А. Петренко-Лисак, 
О. Злобіна, І. Тищенко, О. Міхеєвої, А. Рішко та ін. Окрему увагу 
необхідно звернути на дослідження особливостей організації міського 
просторо та його управління проведені В. Бурегою [3]. 

Головною метою статті є огляд основних теоретичних підходів 
в дослідженні соціального простору міста, розроблених в працях 
класиків соціології та сучасних дослідників. 

Виклад основного матеріалу. За хронологією, трансформацію 
підходів до розуміння соціального простору необхідно висвітлювати 
починаючи з робіт представників класичних соціологічних теорій. 
Науковий пошук проблематики урбаністичного простору бере свій 
початок з кінця ХІХ ст., коли до його аналізу звернулись 
Е. Дюркгейм, Г. Зіммель, П. Сорокін, Т. Парсонс, Е. Гідденс, 
П. Бурдьє, А. Лефевр, Е. Соджа, А. Ален та ін. Певну увагу розгляду 
просторових відносин присвятили П. Бергер, Т. Лукман, П. Ансарі, 
А. Турен, М. Фуко, П. Ансарі, та ін. Дослідженням окремих елементів 
просторової обумовленості соціального життя в місті, наприклад, 
прояву соціальної дистанції в просторі займались Е. Берджес та 
Р. Парк, саме вони стали засновниками «просторово зорієнтованої» 
галузі соціології – соціології міста. 
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У прагненні надати методологічну єдність наукам про природу 
та суспільство О. Конт в роботі «Курс позитивної філософії» зазначав, 
що простір є важливим елементом, без якого досить складно 
формулювати закони. Він увів до наукового обігу поняття «соціальної 
відстані», «соціальної сили», обґрунтував ідею щодо тривимірності 
простору, виділивши в ньому три вісі: вісь Х, що відображає 
величини економічного фактору, вісь У – духовного та Z – морального 
фактора. Під соціальною відстанню між точками вчений трактував 
взаєморозуміння, що існує між індивідами, між групами та між 
індивідом і групою, в яку він входить. Варто зазначити, що для 
О. Конта та для інших прихильників школи позитивізму фактори 
простору не посідали основного місця в теоретичних конструкціях [8]. 

Подальший розвиток проблема простору отримала в роботах 
Е. Дюркгайма «Про деякі первісні форми класифікації» (1903), 
«Елементарні форми релігійного життя» (1912), деякі моменти аналізу 
простору суспільства можна зустріти вже у його дисертаційній роботі 
«Про розподіл суспільної праці» (1894), але просторова детермінанта 
не виступала однією з центральних категорій аналізу суспільства [6]. 
Визначення простору він формулює тільки як проблему соціального 
простору, який розглядає як момент соціальної структури. Простір 
має бути диференційованим і організованим соціокультурно. Згідно з 
принципами соціологізму Е. Дюркгайма суспільство створює свій 
простір, який не перетинається з фізичним та географічним. На 
географічний простір соціальний – накладає практики влади. 
Суспільство авторитарно підтримує певне розуміння простору. 
Уявлення про простір і його структурування спільні для всіх членів 
суспільства, оскільки вони входять до однієї соціальної або 
цивілізаційної цілісності. Соціальний простір також може 
розглядатися як механізм об’єднання соціальних явищ, що 
безпосередньо впливають на спосіб життя соціальних утворень. У 
межах концепції Е. Дюркгайма простір суспільства не є продуктом 
«колективних уявлень», він сам є суттю «колективного уявлення». 

Необхідно звернути увагу на науковий доробок щодо аналізу 
простору в соціології, засновником якого є Г. Зіммель. Вчений вдало 
висвітлив теоретичний і прикладний аспекти соціології простору в їх 
єдності. При цьому, він розглянув основні якості простору як форми 
спільного життя. Разом з тим, не розглянув простір як діючий 
соціальний фактор, оскільки зміст форм залежить від компонентів, 
що наповнюють цей простір, а не від самого простору. Простір, в 
розумінні Г. Зіммеля, постає як феномен, що може сприйматися по-
різному, що дозволило вченому ввести до наукового обігу термін 
«соціологія простору». Так називалася його стаття, що вийшла у світ 
1903 р., в якій було зроблено нариси цілого проекту соціології 
простору, причому не лише в теоретичному, але й в прикладному 
аспектах [7]. У межах своєї роботи Г. Зіммель зазначає, що існують 
деякі «якості простору», які дозволяють пов’язати певні частини 
простору, відчути «солідарність» з ним (тобто ми маємо змогу 
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говорити про територіальну ідентичність). Саме територія може стати 
центром ідентичності. Соціологія простору отримала у Г. Зіммеля 
початкову глибоку розробленість, але так і не була доведена до 
систематичного узагальнення і не отримала належної підтримки в 
наукових колах. 

З 1970-х років відбувається новий етап дослідження простору, 
так званий, «просторовий поворот» («spatialturn»), термін введений 
Е. Соджою для позначення актуалізації досліджень простору у 
соціогуманітарних науках, що стало поштовхом для почату періоду 
наукового переосмислення та нового трактування зазначеного 
феномену [22]. Однак, походження поняття можна віднести до більш 
ранніх напрацювань, а саме, в роботі «Виробництво простору» 
А. Лефевра (1974 р.) та спадку екологічного підходу Чиказької школи 
соціології. Виникнення просторового повороту пов’язане, насамперед, 
з процесами глобалізації [20], що модифікували звичний порядок 
суспільних дій, змінивши уявлення про розмежування локального та 
глобального, протиріччям між розмиванням, з одного боку, та 
загостренням, з іншого, проблем ідентичності спільнот та окремих 
індивідів у сучасному суспільстві. 

На сьогоднішній день єдиного консолідованого визначення 
соціального простору в соціогуманітарних науках немає. О. Філіпов 
пропонує такі три основні напрями означення соціального простору: 

1. Порядок соціальних позицій, наприклад статусів, які існують 
таким чином, що посідання однієї позиції виключає займання іншої, 
подібно до того як у фізичному просторі речі одного і того ж стану не 
можуть займати в той самий час одне і теж місце. 

2. Характеристика будь-якого простору (зони, території, місця, 
регіону, локалу), оскільки його складові (межі, об’єкти) мають 
соціальне походження. 

3. Фізичний простір, на який проектуються принципи розподілу 
і співвідношення соціальних позицій» [14, с. 48]. 

Концепція соціального простору, або простору дійових осіб як 
арени життя людей, була запропонована французьким соціологом 
П. Шомбар де Ловом [17]. Дослідник порівнює соціальний простір з 
економічним але, водночас, протиставляє географічному. Соціальний 
простір – це, насамперед, простір діяльності індивідів, які належать 
до різних груп суспільства. Для ілюстрації теорії автор аналізує 
простір Парижа, у якому виділяє зони проживання та соціального 
спілкування, що відображають класову відокремленість їх 
мешканців. Соціальний простір не слід ототожнювати з 
географічним, адже, це простір співжиття суспільних груп, що 
залежить, з одного боку, від практики взаємовідносин (конкуренції 
чи взаємодопомоги), з іншого, від існуючих колективних уявлень. Як 
зазначає А. Ягельський, «Соціальний простір – це простір дійових 
осіб, ієрархічна сукупність групових просторів, що визначаються 
контактами і відношеннями між людьми» [15, с. 308]. Через 
різноманітність міських груп та різне їх співвіднесення між собою 
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формується ієрархія міського простору: простір сім’ї, ділянки 
діяльності трудових колективів, групи сусідів, соціальні групи. Таким 
чином, соціальний простір або простір дійових осіб є ієрархічною 
сукупністю групових просторів, соціальних відносин між групами та 
індивідами. 

Вагомий вклад у вивчення соціального простору зробили 
дослідники Чиказької школи, які розглядають не окремого індивіда, а 
спільноту, її зв’язок з іншими спільнотами із центральним місцем 
простору у ньому [10]. Соціальний простір – це територія, на якій 
відбувається взаємодія спільнот, індивідів, яким притаманний 
міський спосіб життя та яких об’єднують колективні уявлення. Також 
соціальному простору властива як цілісність, так і внутрішня 
диференціація. 

Аналіз соціального простору має важливе значення для 
дослідження суспільства. Згідно вчення теоретика неомарксизму 
А. Лефевра, соціальний простір відображає усі зміни, що 
відбуваються у суспільстві в тій самій мірі, як і суспільство ілюструє 
трансформацію соціального простору. Дослідник вказує на те, що 
соціальний простір включає в себе різноманітні об’єкти: природні та 
соціальні; мережі й шляхи, які полегшують передачу матеріальних 
предметів та інформації [9].  

Відтак, об’єктами соціального простору є не лише матеріальні 
об’єкти, але й, насамперед, соціальні відносини, повсякденне 
відтворення яких завжди має просторове втілення. А. Лефевр вказує 
на динамічність соціального простору та обов’язкову присутність 
соціально-політичного виміру, процесу повсякденного виробництва і 
відтворення соціальних відносин [2, с. 220]. Соціолог розглядає 
соціальний простір як процес, вплив на який мають такі основні три 
категорії як репрезентації простору («representationsofspace», «l’espace 
conçu»), простори репрезентації («spacesofrepresentation», «l’espace 
vecu») та просторові практики («spatial practice», «le perçu») [20].  

Продовжує ідеї аналізу соціального простору А. Лефевра 
дослідник міста Д. Гарві. Вчений доводить перспективність концепції 
простору, місця та ландшафту для розвитку соціологічної науки. 
Дослідник наполягає на важливому значенні простору і ставить 
категорію розташування в центр аналізу. На думку Д. Гарві, 
соціетальні конфлікти проявляють себе в нерівностях у просторовому 
вираженні, а класові конфлікти відтворюються разом із соціальними 
відносинами в межах певного простору в рамках капіталістичної 
системи [19, с. 129]. 

На основі ідеї А. Лефевра, Д. Гарві створює свою схему 
просторових практик, яку викладає у праці «Умова постмодерності» 
(«The condition of postmodernity», 1990). Дослідник розрізняє такі три 
категорії соціального простору, як матеріальні просторові практики 
(досвід), репрезентації простору (сприйняття), простори репрезентації 
(уявлення) [18].  
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Отже, соціальний простір, згідно теорії Д Гарві, це територія 
проживання спільнот та індивідів, на якій розгортаються різного 
роду соціальні практики, такі як набутий досвід, практики 
сприйняття та уявлення. Основними вимірами соціального простору 
є міра доступності, привласнення та використання простору, міра 
контролю над простором і виробництво простору. 

Соціально-просторову структуру відображають такі категорії як 
житлова диференціація, сукупність матеріальних об’єктів 
(транспортна мережа, типи та функції забудови), розташування 
соціальних груп у просторі, характеристики розселення тощо. 
Особливу роль відіграє інститут приватної власності,розвиток якого 
впливає на фіксацію володіння над простором. До соціально-
просторової структури також належить розмежування між публічним 
та приватним простором, різноманітні легальні та нелегальні 
практики використання простору [11, с. 75-77]. 

Вчені звертаються до аналізу матеріального простору та 
соціально-просторової структури населення, що впливає на 
формування сприйняття та практик городян. Так, Р. Парканалізує 
міський простір та досліджує процес формування множинних 
«світів». Кожна гомогенна група за соціальним, етнічним, релігійним 
чи іншим показником творить на території проживання власний 
«світ» цінностей та норм, і до кожного такого «світу» слід 
застосовувати відмінний набір параметрів для аналізу. Р. Парк 
здійснює розвідку гетерогенності великого міста та аналізу існування 
складної соціокультурної динаміки як прояву нестійкої соціальної 
приналежності індивідів до різних груп. Соціальний організм, що 
складається із індивідів, може змінювати своє розташування у 
соціальному і фізичному просторі, взаємно проникати у простір 
нормативності різних груп. При цьому відбуваються різноманітні 
соціальні процеси, зокрема асиміляція та сегрегація. Такий процес 
стає колективною поведінкою мешканців і звичною щоденною 
практикою [21]. 

Дослідники Чиказької школи аналізують міста як екологічні 
системи та розглядають такі їх внутрішні соціо-просторові процеси, 
як централізацію, концентрацію, сегрегацію. Учень та послідовник 
Р. Парка, Е. Берджес, аналізує структуру соціального простору міста, 
вводить метод міського зонування та обґрунтовує теорію 
концентричних кіл (зон) міста. Згідно з працями Е. Берджеса, 
міський простір є організованим на основі системи концентричних 
кіл, що відходять від центру міста до периферії. Кожна із таких зон є 
відмінною за характеристиками складу населення, економічними 
функціями та типом забудови, а розселення мешканців міста 
здебільшого визначається вартістю житла та транспортними 
витратами. Таким чином, місто складається із кільцеподібних зон, 
розташування яких пояснює локалізацію як успішних, елітних 
районів, так і менш успішних чи деградованих дільниць. Окрім 
цього, вчений фіксує постійне зростання міст, що призводить до 
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розширення виробництва та збільшення кількості населення. 
Наслідком таких процесів є поява у місті нових зон для проживання, 
а попередні території дещо трансформуються завдяки вторгненню 
одних соціальних груп на територію проживання інших груп 
населення [16, с. 187]. Дослідники Чиказької школи, Е. Берджес та 
Р. Парк, стверджують, що сегрегація є частиною природніх процесів, 
необхідних для формування соціального простору міста. 

Соціальний простір є диференційованим, оскільки населення є 
багатомірним, а населення, згідно праць П. Сорокіна, є соціальним 
простором. Окрім цього, вчений зазначає, що чим складніше 
диференційований соціум, тим чисельніші параметри соціального 
простору [12, с. 230-235]. П. Сорокін вважає, що статус будь-якої 
людини в соціальному світі визначається системою соціальних 
координат, які задаються сукупністю соціальних груп та позицій 
всередині кожної з них. Для вченого соціальний статус прямо 
залежний від місця проживання, адже переміщення по соціальній 
драбині може набувати реальних дій, як от при підвищенні статусу 
люди переїжджають у кращі та більш престижні райони.Отже, 
соціально-просторова структура міста є важливим об’єктом для 
вивчення, який ілюструє зміни соціуму. Поняття структури 
передбачає набір складових, що формують соціальний простір. При 
означенні компонентів дослідники звертаються до поняття ареалу та 
надають йому різноманітного забарвлення. 

Поняття природних ареалів розвиваються у дослідженнях 
Чиказької школи соціології. Так, ідея поселенських ареалів присутня у 
працях Х. Зорбауха [23, с. 82-88.]. Дослідник розглядає міський 
простір не як людський витвір, а як природній феномен з 
природньою історією, наслідком якої є виокремлення ареалів 
поширення груп населення. Вчений зазначає, що ареал 
розповсюдження спільноти характеризується соціальною 
однорідністю, особливістю поселенської системи та специфічними 
рисами ландшафту, що дозволяють просторово відокремити 
територію. Спільноти в межах міста постійно ведуть боротьбу за 
кращу територію, адже розташування ареалу ілюструє їх позицію у 
місті. 

Продовжує осмислення поняття ареалу А. Ягельський, який 
обґрунтовує доцільність вживання терміну «соціально-екологічний 
ареал». Вчений пропонує провести класифікацію територіальних 
одиниць з виділенням всередині міста дільниць, найбільш однорідних 
по сукупності вибраних характеристик населення, рідше 
властивостей матеріального середовища. Соціально-екологічні ареали 
не відповідають рівнозначно формально згрупованим територіальним 
одиницям, а враховують характеристики населення і його роль в 
соціально-економічній системі міста [15, с. 300-312.]. Також, варто 
зазначити, що ареалам не завжди притаманна просторова 
безперервність. Дослідження соціально-екологічних ареалів показує, 
що вони характеризуються не лише соціальною, демографічною і 
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культурною гетерогенністю, їм також притаманна глибока 
поляризація соціальних і економічних умов життя населення, що 
зберігається у вигляді відносно стабільної структури облаштування 
міської території [11, с. 76]. Відтак, соціально-екологічний ареал – 
складова структури соціального простору міста, яка означує 
обмежену територію з найбільш гомогенними характеристиками – і 
матеріальними, і соціальними, і культурними. 

Висновки. Отже, проаналізувавши погляди провідних 
дослідників соціального простору міста, можна окреслити зазначене 
поняття шляхом визначення його у якості складного перетину різних 
сфер життєдіяльності городян, різноспрямованих векторів взаємодії 
й взаємовідносин людей, що живуть в міському ареалі, відчувають на 
собі його вплив, який позначається на соціально-просторовій 
структурі, сприйнятті самого простору та щоденних практиках 
мешканців полісів. Соціальний простір не є однорідним, його 
гетерогенність відображається у просторовій диференціації, зокрема 
сегрегації. Для розгляду структури соціального простору вчені 
звертаються до аналізу соціально-екологічних ареалів, що об’єднують 
населення міста на окресленій території за соціальними 
характеристиками та статусом. Таким територіальним одиницям 
притаманна гомогенність за соціальною роллю, проте стверджувати 
про цілковиту внутрішню однорідність не можна. В межах соціально-
екологічного ареалу формуються територіальні спільноти, існування 
яких відіграє провідну роль у формуванні просторових практик та 
сприйняття жителями простору. 

Узагальнення існуючих теоретико-методологічних підходів 
дозволило концептуалізувати поняття соціального простору міста, 
визначити, що воно об’єднує три категорії: соціально-просторову 
структуру міста, сукупність просторових практик жителів, які 
втілюються у щоденному досвіді, та прожитий простір – сприйняття 
простору мешканцями. Зміна кожного з зазначених  компонентів 
беззаперечно впливає на трансформацію двох інших. 

Таким чином, соціальний простір міста – це поле соціальної 
діяльності, яке утворене завдяки перетину сукупності специфічних 
для конкретного міста систем соціальних відносин, соціальних 
практик, соціальних позицій, комунікаційних та інформаційних 
потоків, котрі функціонально взаємодіють між собою. 
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МОТИВИ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 
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аспірант кафедри соціології факультету соціології, 
Чорноморський національний університет імені Петра Могили 
 

Авторське резюме 
У статті розглянуто проблеми соціально-професійної мобільності 

особистості, зумовлені як внутрішніми мотивами, так і зовнішніми 
чинниками: вимогами ринку, професійним середовищем і громадською 
думкою. Запропонована науково обґрунтована дефініція соціально-
професійної мобільності як нового соціального феномену, необхідного 
сучасності. Показана затребуваність соціально-професійної мобільності 
серед населення. Обґрунтовуються концептуальні підходи до формування 
соціально-професійної мобільності робочої сили та механізму її мотивації, 
побудовані на визнанні об’єктивної загальносоціологічної закономірності 
зміни змісту робочої сили в ринковій економіці. Доведено, що ринок 
стимулює соціально-професійну мобільність, яка стає найважливішим 
чинником підвищення конкурентоспроможності. У процесі дослідження 
використано не традиційний підхід обробки літератури в хронологічному 
порядку, а дедуктивний метод пізнання, що передбачає перехід від 
загального до часткового. Зроблено акцент на описах соціально-
професійної мобільності, які стосуються її прикладного аспекту. Проведено 
дослідження щодо основних мотивів зміни місця роботи і професії в цілому. 
Показано, що матеріальне стимулювання є основним мотивом соціально-
професійної мобільності і може здійснюватися в різних формах. 
Ключові слова: соціальна мобільність, професійна мобільність, мотив 

суспільство, особистість, ринок. 
 

МОТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Мельничук Василий Михайлович 

 
Авторское резюме 

В статье рассмотрены проблемы социально-профессиональной 
мобильности личности, обусловленные как внутренними мотивами, так и 
внешними факторами: требованиями рынка, профессиональной средой и 
общественным мнением. Предложена научно обоснованная дефиниция 
социально-профессиональной мобильности как нового социального 
феномена, необходимого современности. Показана востребованность 
социально-профессиональной мобильности среди населения. 
Обосновываются концептуальные подходы к формированию социально-
профессиональной мобильности рабочей силы и механизму ее мотивации, 
выстроенные на признании объективной общесоциологической 
закономерности изменения содержания рабочей силы в рыночной 
экономике. Доказано, что рынок стимулирует социально-
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профессиональную мобильность, которая становится важнейшим 
фактором повышения конкурентоспособности. В процессе исследования 
использован не традиционный подход обработки литературы в 
хронологическом порядке, а дедуктивный метод познания, 
предполагающий переход от общего к частному. Сделан акцент на 
описаниях социально-профессиональной мобильности, которые касаются 
ее прикладного аспекта. Проведено исследование основных мотивов смены 
места работы и профессии в целом. Показано, что материальное 
стимулирование является основным мотивом социально-профессиональной 
мобильности и может осуществляться в различных формах. 
Ключевые слова: социальная мобильность, профессиональная 

мобильность, мотив, общество, личность, рынок. 
 

THE MOTIVES OF SOCIAL AND PROFESSIONAL MOBILITY OF 
PERSONALITY IN THE PERIOD OF FORMATION OF MARKET 

RELATIONS 
 

Vasiliy Melnychuk  
 

Abstract 
The article is devoted to the problem of formation of socio-professional 

mobility of the person. Based on the analysis of the socio-economic literature 
defined the nature and structure of this phenomenon.  

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. The emphasis is placed on 
descriptions of socio-professional mobility, which relate to its applied aspects. 
Moreover, the proposed evidence-based definition of socio-professional mobility 
as a new social phenomenon, necessary for modernity.  

The benefits of this study that the attention was paid to problems of 
mobility, new qualities in the conditions of folding of a single socio-economic 
space, which marked the beginning of research in the field of motivation social 
and professional mobility. As a result, the present level of development of the 
economy puts questioned the idea of «economic man» with his selfish motives 
as a benchmark of economic ideology of the society. Substantiates the 
conceptual approaches to formation of social-professional mobility of the 
workforce and its motivation, is built on the recognition of objective General 
sociological regularities of changes in the content of labor in a market 
economy. On the processes of formation of professional mobility of workers 
influenced by the positive and negative aspects of the employment system and 
retraining employees.  

Moreover, the formation of a new mechanism of motivation occupational 
mobility is largely associated with the notion of values in the human mind that 
are one of the reasons for ambiguity of development of the employee’s abilities 
and ways of realization of these abilities. The author emphasizes that the 
market stimulates social and professional mobility, which becomes the key 
factor of competitiveness. 

It was determined 3 of the mechanism of motivation of social and 
professional mobility and the withering away of the mechanism of motivation of 
labour mobility, fully controlled and determined by the planning control 
system, the transformation processes within the country are determined by 
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free behavior of the entrepreneur in the labor market, which requires 
counterparty to the availability of specific qualities of social and professional 
mobility, material production strongly displaced services. 

The peculiarity of the research in the period of socio-economic reforms is 
that they are unstable, full of contradictions of society. For example, financial 
incentives is the primary motive of social and professional mobility and can 
take a variety of forms. 
Key words: social mobility, professional mobility, motive, society, personality, 

market. 
 
Постановка проблеми. Існуюча ще кілька десятиліть тому 

соціальна система, яка представлена в концепції функціоналізму, 
відрізнялася стабільністю, оскільки в ній індивіди мали суттєві 
відмінності у своїх особистісних ресурсах – у освітньому, 
культурному, соціальному капіталі, що дозволяло їм зайняти певну 
соціальну нішу і не давало можливості на рівних конкурувати за 
більш високий соціальний статус. В сучасному соціумі відбулися 
значні зміни. Зараз найважливішим ресурсом стає освіта. Зростає 
ступінь її доступності, унаслідок чого в декілька разів зросла 
конкуренція за найбільш престижні місця. У зв’язку з цим наростає 
темп соціальних змін, ризики, зростає нестійкість соціальної системи 
в цілому.  

Цей перехід з відносно стабільної розподільчої системи до ринку 
призвів до серйозних змін в економічному і соціальному житті 
українського суспільства. У роки реформ, особливо протягом останніх 
трьох років, якісно змінилася і сама його структура і соціальний 
статус населення. Не буде перебільшенням сказати, що протягом цих 
років економічна поведінка «ринкового покоління», його соціальні дії 
набули абсолютно новий характер, що вимагає детального 
соціологічного аналізу. Відповідь на питання про соціально-
професійне самовизначення в нових умовах пов’язана не тільки з 
його важливістю в теоретичному плані. Вона пов’язана з 
результатами реформ, успіхом змін в економічному і соціальному 
житті. Тут криється практична значимість вивчення соціально-
психологічної перебудови, пред’явленої вимогам ринкової економіки. 
Перш за все це відноситься до зміни вектора свідомості і 
поведінкових пріоритетів – ціннісно-орієнтаційної установки і 
мотивації досягнення тієї чи іншої статусної позиції (субстрату). 

Соціально-політичні та соціально-економічні зміни в сучасному 
українському суспільстві, розвиток ринкових відносин породили нові 
вимоги до працівника. Саме однією з умов відповідності індивіда 
новим вимогам є наявність розвиненої соціально-професійної 
мобільності. 

Разом з тим актуальність дослідження проблем соціально-
професійної мобільності а також мотивів зміни професії та 
соціального статусу обумовлена необхідністю особистості успішної 
самореалізації в сучасному світі. У свою чергу, відсутність 
професійної мобільності призводить до неможливості гнучкої 
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орієнтації в швидкоплинних професійних умовах, втрати джерела 
засобів існування і зниження рівня добробуту, до міжособистісних і 
внутрішньо-особистісних конфліктів, що виражається в 
інтенсифікації професійної дезадаптації і стагнації, зниження темпів 
соціально-економічного зростання. 

Дослідження проблеми мотивації соціально-професійної 
мобільності є актуальними в площині перетину суспільного і 
особистісного, що дозволить людині бути не просто механічним 
виконавцем сценарію своїх професійних ролей, а бути творцем свого 
власного неповторного професійного світу. Означена суспільна 
проблема соціально-професійної мобільності особистості веде за 
собою наукову проблему: поява нового понятійного апарату, 
збагачення його змісту, інтеграцію в різних науках. Тому вимагає 
уточнення і конкретизації соціологічного змісту категорії «професійна 
мобільність». Необхідність дослідження проблеми мотивації соціально-
професійної мобільності обумовлена недостатністю наукових 
досліджень з даної проблематики в суто соціологічному аспекті, 
одностороннім розглядом проблеми (переважно в економічному, 
педагогічному або психологічному плані), відсутністю системного 
міждисциплінарного підходу до зазначеного комплексного явища. 

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. М. Кузьменко, 
британський соціолог Дж. Уррі окреслив конкретно історичні факти 
із розвитку різних видів мобільностей [9, с. 201], С. Й. Вовканич, 
М. І. Долішній, Л. О. Олесневич, С. М. Злупко займалась питанням 
соціальної мобільності, як комплексного динамічного соціального 
процесу, С. А. Кугель, Н. А. Ащеулова розглядали мотивацію і 
напрями професійної мобільності вчених в умовах переходу до 
ринкових відносин. Судячи із запропонованого списку існуючих 
досліджень, зрозуміло, що питанням «соціально-професійної 
мобільності» займалась досить невелика кількість науковців, а 
проблема мотивації соціально-професійної мобільності обмежилась 
вивченням лише однієї з багатьох існуючих верств населення. Тому 
дане питання залишається «відкритим» і потребує досить 
фундаментальних та глибоких досліджень. 

Метою статті є вивчення мотивації соціально-професійної 
мобільності особистості у період становлення ринкових відносин, 
визначити загальну концепцію дослідження. 
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Виклад основного матеріалу. 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» [7, с. 373]. На думку 
П. Сорокіна, горизонтальна соціальна мобільність 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. І на сучасному етапі суспільного розвитку ряд 
дослідників знаходять кореляцію між соціальною і професійною 
мобільністю і розглядають професійну мобільність більш вузьким 
поняттям, порівняно з соціальною [7, с. 374]. Ми поділяємо точку зору 
Т. В. Заславської, в тому, що мобільність – це механізм, що дозволяє 
особистості адаптуватися в мінливих соціальних реаліях [2, 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. 

Сучасний рівень розвитку економіки ставить під сумнів ідею 
«економічної людини» з її егоїстичними мотивами в якості орієнтира 
економічної ідеології суспільства. Ця ідея А. Сміта відповідала умовам 
дрібнотоварного і ранньокапіталістичного виробництва. 
Індустріальне, тим більше інформаційне суспільство ставить 
індивідуальне благополуччя у функціональну залежність від 
устремлінь корпорацій, інститутів чи держави. 

Наприклад, А. Маршалл, вказуючи на те, що перші англійські 
економісти «занадто багато уваги зосередили на мотивах 
індивідуальної діяльності», при цьому зазначав: «...як переконливо 
довели німецькі автори, економічна наука надає велике значення 
мотивам, пов’язаними з колективною власністю, з колективними 
зусиллями досягнення важливих цілей» [5, с. 81]. 

Соціально-професійна мобільність характеризується у вигляді 
«технічного» атрибуту робочої сили без суперечностей, що зумовлюють 
динамізм ринкових трудових відносин. Посилання на те, що на 
соціально- професійну мобільність багато впливають екзогенні 
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фактори мотивації динамізму робочої сили, в тому числі політичні, 
соціально-психологічні та соціально-економічні, навряд чи у когось 
викликають негативні емоції [10, с. 63]. Однак у плюралізмі безлічі 
факторів згладжується закономірність перетворення праці, що 
базується в кінцевому рахунку на парадигмі неомарксизму і 
неоінституціоналізму, що визначає детермінізм вдосконалення 
процесів і явищ, насамперед на основі розвитку знарядь праці і 
технологій матеріального виробництва [3, с. 22]. 

Теоретичні основи дослідження соціально-професійної 
мобільності та механізму її мотивації будуються на визнанні 
об’єктивної загальносоціологічної закономірності зміни змісту робочої 
сили. Робоча сила характеризується як інтелектуальний, духовний і 
фізичний потенціал у колишньої інтерпретації через набір 
найрізноманітних якісних і кількісних потенцій працівника. 
Соціально-професійна мобільність в умовах ринку праці є постійним 
атрибутом робочої сили (праці) – ринку потрібен працівник не просто 
здібний до праці, але перш за все бажає реалізувати свій трудовий 
потенціал, причому на умовах, які диктує ринок [6, с. 130]. 

У свою чергу ринок стимулює соціально-професійну мобільність, 
яка стає найважливішим чинником підвищення 
конкурентоспроможності. Щоб працівник з’явився на ринку праці, 
його поведінка повинна бути мотивована у відповідності з логікою 
його внутрішніх установок. Ринок залишається умовою господарської 
діяльності, але не завжди з ним в гармонії знаходиться поведінка 
працівника, яку мотивує новий колективізм, ділове партнерство чи 
соціальне посередництво.  

Мобільність, визнання якої здійснюється на ринку праці, 
характеризується відносинами з приводу якості робочої сили, 
здібності до переміщень як всередині, так і за межами підприємства 
чи галузі, здатності до зміни видів праці, зміни функцій у 
виробництві матеріальних і нематеріальних благ. 

Соціально-професійна мобільність означає раціональну 
придатність працівника в умовах мимовільних процесів на ринку 
праці. На внутрішньому ринку праці мобільність заявляє про себе як 
фактор підвищення ефективності використання колективного 
трудового потенціалу, здатного задовольнити потребу наймача у 
виробництві прибутку. 

Мобільність як соціально-економічне відношення виникає у 
зв’язку з підготовкою, перепідготовкою, підвищенням кваліфікації 
працівників, включенням їх у виробництво, тобто відносини 
складаються з приводу формування, приведення в динамічний стан 
трудового потенціалу, в результаті чого здійснюється економічно 
оптимальна зайнятість. 

У сформованій ситуації важливо формувати такий потенціал, 
який визначено стратегічним плануванням якісно нових робочих 
місць, а також завдань формування людського капіталу, здібностей 
працівника до принципової зміни професії і освоєння нових 
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спеціальностей. Необхідно відзначити таку важливу якість 
працівника, як готовність до переходу з однієї соціальної групи в 
іншу: зайнятого – в безробітного, безробітного – в зайнятого [1, 
с. 103]. 

Найбільш безболісна для сприйняття вертикальна мобільність, 
пов’язана зі зміною функцій у зв’язку з переміщенням вгору по 
ієрархічній драбині. Така мобільність мотивується більшою мірою 
серед молодих працівників, які прагнуть зайняти більш високе 
положення в соціумі, отримати більш високий професійний статус. 

У зв’язку з цим неприпустимо в нинішній ситуації знижувати 
рівень загальноосвітньої підготовки, професійного навчання, якість 
перепідготовки як за рахунок держави, так і за рахунок приватних 
фірм. В іншому випадку припиниться мотивація професійної 
мобільності, насамперед нового поповнення трудових ресурсів. 
Необхідно відновити форми професійної підготовки без відриву від 
виробництва з тим, щоб всі працівники могли скористатися 
можливістю вчитися, підвищувати кваліфікацію, займатися 
інноваціями. Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і 
фахівців повинна проводитися за рахунок державного впливу на 
стратегію мотивації поведінки економічно активного населення в 
умовах безперервних структурних змін і науково-технічного 
прогресу. 

Доцільно формувати у людини такі якості, які в максимальній 
мірі дозволяють реалізувати здібності в умовах ринкових трудових 
відносин та різноманітності форм власності. Тому в механізмі 
мотивації повинні бути використані методи виховного впливу на 
ділову активність, заповзятливість, відповідальність за результати 
своєї діяльності та зацікавленість у результатах сукупної праці. 

Якщо виходити з передумови, що людина являє собою цілісну 
соціально-психологічну та економічну мікросистему, то з цього боку її 
мобільність визначають не тільки егоїстичні інтереси – «якомога 
більше грошей», але й обмеження власної корисливості заради 
визнання професійного статусу. І це можливо тільки на основі 
об’єднання всіх працівників у колектив з домінантою відносин 
співробітництва [8, с. 114]. Заради співпраці та підвищення 
престижу в очах оточуючих працівник прагне підвищити професійну 
кваліфікацію, свідомо підпорядковуючи свої дії інтересами колективу 
і суспільства. Соціально-професійна мобільність не дозволяє виявити, 
що більше вплинуло на працівника – конкуренція та співробітництво. 
Проте в теоретичній моделі щоразу під впливом політики і ідеології 
переважає той чи інший аспект. 

Механізм мотивації відображає суперечність на ринку праці в 
неокласичній моделі попиту і пропозиції робочої сили. На нашу 
думку, більш глибинним є суперечність таких протилежностей, як 
конкуренція і співпраця, які є першоосновою колективізму. 
Конкуренція роз’єднує працівників і підприємців, вона робить їх 
суперниками у привласненні одних і тих же доходів. І щоб вистояти у 
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протистоянні один проти одного, працівники змушені мимоволі 
доводити свої сильні сторони, свою перевагу за допомогою 
використання професійних знань, досвіду, природних здібностей. 
Для ринку праці не має значення, що мимовільні процеси ринку 
штовхають працівника до самовдосконалення та інновацій в праці. 
На формування і розвиток соціально-професійної мобільності робочої 
сили впливають кілька суперечливих тенденцій. 

Перша тенденція – відмирання механізму мотивації мобільності 
робочої сили, яка повністю контрольована та визначається плановою 
системою управління, коли політичну спрямованість отримала 
тенденція зрівняльного розподілу, а отже соціалізація (орієнтація на 
вільний розвиток працівника й соціальну справедливість) 
здійснювалася в умовах загального одержавлення, обмеження 
ринкових свобод і прав особистості. Цей механізм мотивації 
соціально-професійної мобільності був деформований в силу 
переважання моральних орієнтирів мотивації трудового поведінки. 

Друга тенденція пов’язана з розвитком відносин 
постіндустріальної економічної системи під впливом екзогенних 
факторів загальносвітової системи. Трансформаційні процеси 
всередині країни, які активно розвиваються, сьогодні визначають 
вільну поведінка підприємця на ринку праці, який вимагає від 
контрагента наявності конкретних якостей професійної мобільності. 
У таких умовах на ринку праці підприємця цікавлять не самі по собі 
здібності працівника, а ті з них, які динамічні й раціонально 
приводяться в рух і на цій основі забезпечують економічний 
прибуток. 

Третя тенденція пояснює ступінь урегульованості і соціалізації 
соціально-професійної мобільності у зв’язку з розвитком елементів 
постіндустріальної системи, в якій матеріальне виробництво посилено 
витісняється сферою послуг. 

У сучасних умовах інтенсивного розвитку суспільства головним 
ресурсом стає інтелектуальний потенціал в інноваційній праці. Така 
праця можлива на основі, по-перше, індикаторних орієнтирів 
поведінки індивідів; по-друге, самоорганізації колективної поведінки; 
по-третє, регулювання тактики і стратегії використання економічно 
активного населення в соціумі. 

Механізм мотивації професійної мобільності безпосередньо 
пов’язаний з державним стратегічним регулюванням сфери 
формування та розвитку економічно активного населення. У зв’язку з 
цим особливої значущості набуває державне регулювання сфери 
підготовки трудових ресурсів, конкурентоспроможних на ринку 
праці, і акцент в економічній політиці уряду на вирішення соціальних 
проблем. 

Як показало дослідження, яке було проведене у вересні-жовтні 
2016 року у Миколаєві, Одесі та Херсоні, у фахівців Південного 
регіону основним мотивом соціально-професійної мобільності у період 
становлення ринкових відносин є прагнення поліпшити своє 
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матеріальне становище, знайти такі робочі місця у різних секторах 
економіки, де б матеріальна винагорода за працю відігравала 
основну роль. Ринок залучає людину у якісно нові економічні 
структури з різними формами власності, найму, розвитком 
професіоналізму з огляду на впровадження нових технологій, якісне 
оновлення системи управлінської діяльності. Успішна адаптація до 
цих відносин багатьох людей з метою реалізації свого права на вільну 
працю та вільний вибір сфери діяльності спричинили значні зміни у 
трудових мотиваціях та оцінці цінностей [4, с. 12]. 

Таблиця 1. 
Соціально-економічні фактори, що спричиняють найбільше 

занепокоєння у фахівців, у % 
Фактор Миколаїв Херсон Одеса Разом 
Матеріальне становище сім’ї 76,0 87,9 94,6 84,9 
Небезпека залишитися без 
роботи 

61,0 64,2 57,6 60,9 

Оплата побутових послуг 59,0 42,4 42,4 47,9 
Зростання цін на товари та 
послуги 

25,0 25,3 29,3 26,5 

Невиплата заробітної плати 87,0 93,9 73,9 84,9 
Незадовільна робота 
підприємства, на якому працюю 

58,0 46,7 42,4 48,9 

Зростання злочинності 28,0 19,2 38,0 28,4 
Корумпованість влади 58,0 49,2 36,9 48,1 
Низькі темпи реформування 
економіки 

15,0 19,2 20,6 18,3 

 
Як показало соціологічне опитування (табл. 1.), 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) працівників усіх трьох міст. Крім 
того, актуальною проблемою, що турбує працівників, є побоювання 
щодо можливості залишитися без роботи, а отже, перейти у новий 
для себе статус – статус безробітного. 

Можливість втрати місця праці, ймовірність перебування у 
статусі безробітного є неминучим явищем в сучасних умовах 
ринкової економіки. Однак, на особистісному рівні ці процеси 
сприймаються неоднозначно, що значною мірою зумовлено 
соціально-психологічним складом людини, відмінностями в оцінках 
явищ, професійно-віковими особливостями. 

Основним мотивом зміни місця праці стали економічні інтереси 
особистості та можливості задоволення власних потреб (табл. 2.). 
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Таблиця 2. 
Основні мотиви зміни місця праці, у % 

Мотив Всього 
Повніша реалізація професійних здібностей 10,8 
Можливість самостійно приймати рішення 7,2 
Бажання бачити кінцевий результат праці 4,6 
Зручніший режим праці 2,9 
Праця в колективі однодумців 4,8 
Покращення матеріального становища 64,2 
Близькість місця праці від місця проживання 2,6 
Бажання випробувати себе на новому місці праці 3,1 
 
Економічні інтереси в мотиваційному механізмі зміни місця 

праці переважають (табл. 3) ще й тому, що 39,2 % від опитаних 
вказали, що робота для них насамперед – це спосіб отримання 
грошей, а потім уже можливість бути незалежним – 21,9 %.  

Таблиця 3. 
Розподіл відповідей на питання «Робота для мене – це…», у % 

Мотив Всього 
Спосіб отримання грошей 39,2 
Шлях задоволення особистих інтересів. 17,2 
Можливість самовдосконалення. 4,6 
Спосіб життя. 2,9 
Можливість самореалізації. 4,8 
Можливість бути незалежним. 21,9 
Важко відповісти. 9,4 
 
Розглядаючи деякі питання поведінкових орієнтацій населення 

на ринку праці, вважаємо за необхідне назвати наміри респондентів 
будувати своє економічне майбутнє. Найбільша кількість 
респондентів з опитаного масиву (42,5 %) віддають перевагу варіанту 
мати заробіток постійно, але “робити капітал” додатковим шляхом.  

Отже, майже кожен другий працюючий обрав цей варіант 
відповіді. Тобто можемо бачити досить стійку  тенденцію у настроях 
громадян: мати деякі, навіть невеличкі, гарантії, але займатися й 
тим, що дає додатковий заробіток. Це підтверджує ще раз той факт, 
коли опитані респонденти вказали, що крім основного місця праці 
вони мають додаткові заробітки 66,7 %. Разом з тим, 34,5 % 
опитаних віддають перевагу невеликій, але гарантованій заробітній 
платі постійно. Вочевидь таким ментальним настроєм можна 
пояснити високий рівень прихованого безробіття серед населення. 
Люди готові очікувати заради малого заробітку, але стабільної 
ситуації. А з іншого боку, в них є не менше бажання мати від 
держави хоча б незначні, але гарантії постійного заробітку. Тобто у 
населення ще не повністю сформувалось адекватне розуміння 
ринкових відносин, де кожен суб’єкт сам повинен нести 
відповідальність за результати своїх економічних дій і становище на 
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ринку праці. 
Найчастіше причиною зміни сфери діяльності стають проблеми 

з пошуком роботи, низька зарплата, а також відсутність кар’єрних 
перспектив. Отже, мотиви (табл. 4.) зміни теперішньої трудової 
діяльності та професії можна побачити у результатах дослідження. 

Таблиця 4. 
Мотиви зміни професії, у % 

Мотив Всього 
Можливість більш повно реалізувати свої 
здібності, інтереси. 

20,9 

Престиж нової спеціальності. 12,2 
Нормальний рівень оплати праці. 49,6 
Зручніший режим праці 13,0 
Ступінь впливу умов праці на здоров’я. 5,2 
Безпечність праці. 4,3 
Стабільність майбутньої роботи. 28,7 
Можливість працювати в пріоритетній та 
перспективній галузі. 

7,8 

Можливість кар’єри 7,0 
Не збираюсь змінювати професію, спеціальність. 18,3 
 
Згідно відповідей респондентів, вагоме місце займає 

матеріальний чинник, а саме нормальний рівень оплати праці 
(49,6 %), також не менш важливо, щоб цей фактор мав властивість 
до стабільності (28,7 %). Якщо пригадати піраміду А. Маслоу (рис. 1.), 
то можна помітити одну тенденцію, що зараз людям важливо 
забезпечити найважливіші фізіологічні потреби (для цього потрібно 
мати достатній рівень оплати праці), майже зовсім нехтуючи усі інші.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Піраміда А. Маслоу 

Творчість. 
Моральність. 

Вирішування проблем. 

Самоповага,  
впевненість, досягнення. 

Дружба, сім’я, інтимність. 

Безпека: здоров’я, майна, майбутнього. 

Дихання, вода, їжа, сон, секс. Фізіологічні 

Безпеки 

Соціальні 

Поваги 

Самовираження 
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Відповіді, які стосуються безпеки, це безпечність праці 4,3 % та 
ступінь впливу умов праці на здоров’я 5,2 % – займають останні 
позиції рейтингу мотивів зміни професії, що аж ніяк не є нормою 
розвитку сучасного суспільства. 

За підсумками проведеного дослідження була виявлена 
специфіка соціально-професійної мобільності на регіональному рівні, 
у якій простежується через такі форми трудової мобільності: перехід 
від роботи за наймом до підприємницької діяльності, перетікання 
зайнятих зі сфери офіційної у сферу неофіційної економіки, 
характерним є пошук другої та третьої роботи, основним мотивом 
здійснення соціально-професійної мобільності - прагнення поліпшити 
своє матеріальне становище. 

Висновки. У сучасному українському суспільстві відбувається 
переорієнтація масової свідомості, що веде до зміни векторів 
соціально-професійної мобільності, яка має переважно вимушений 
характер і багато в чому обумовлена сучасними змінами української 
економіки. 

З дослідження випливає, що стимулювання соціально-
професійної мобільності є головним інструментом впливу на 
прискорення розвитку, оскільки соціально-професійна мобільність – 
це основа підвищення продуктивності всього народного 
господарства, а також забезпечення успішного переміщення 
найманого працівника по горизонталі і вертикалі. Мотивація 
професійної мобільності носить, з одного боку, ринковий характер, з 
іншого – інституціональний у сфері створення та організації роботи 
закладів професійної освіти. 

На основі дослідження соціально-економічних процесів на 
ринку праці можна висунути гіпотезу про можливе підвищення 
соціально-професійної мобільності найманих працівників в Україні, 
економіка якої ще здатна перейти у фазу пожвавлення, а в 
подальшому і у фазу підйому. Для цього є ще передумови у вигляді 
виробничих потужностей та кваліфікованих працівників. 

У сформованій ситуації важливо формувати такий потенціал, 
який визначений стратегічним плануванням якісно нових робочих 
місць, а також формуванням людського капіталу, здібностей 
працівника до принципової зміни професії і освоєння нових 
спеціальностей. Відзначена важлива якість працівника, коли він 
готовий до переходу з однієї соціальної групи в іншу: зайнятий – у 
безробітні, безробітний – у зайняті. Сучасна соціально-професійна 
мобільність мотивується більшою мірою серед молодих працівників, 
які прагнуть зайнятий більш високе положення в соціумі, отримати 
більш високий професійний статус з більш високою заробітною 
платою. 

Проведене теоретико-методологічне та 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 
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може бути дослідження мотивів географічної соціально-професійної 
мобільності, її напрямків, вивчення взаємозв’язку соціально-
професійної мобільності з зовнішніми та внутрішньо-особистісними 
якостями сучасного фахівця. 
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КОРУПЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТИВНА СОЦІАЛЬНА ЗАКОНОМІРНІСТЬ 
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магістр колледжу літератури та науки, 

Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі, США. 
 

Авторське резюме 
Сьогодні корупція вразила більшість сфер суспільного життя, посилює 

соціальну напругу, породжує у населення недовіру до влади, вона реально 
протистоїть конституційному і суспільному ладу, є причиною небувалого 
зростання в Україні «тіньової» економіки та економічної злочинності. На 
міжнародному рівні Україна набула репутації надзвичайно корумпованої 
держави, про що свідчить її незмінно високий рейтинг за рівнем 
корумпованості. Органи державної влади начебто розробляють та 
приймають закони, програми, стратегії, які повинні знищити або 
зменшити корупційні прояви, але дійсних покращень не відчувається. У 
статті наведено результати дослідження такого явища, як корупція в 
сучасному українському суспільстві, автором детально описано власний 
підхід до розуміння зазначеного явища та визначення можливих напрямків 
протистоянні цій тотальній проблемі. Особлива увага звертається на той 
факт, що крім фінансових, сировинних, технологічних ринків, в сучасному 
світі з’явилися ринки влади, механізмом продажу якої стала корупція, 
котра виникає на ринку владних послуг. 

На думку автора корупція незламна, поки існує влада, вона лише 
змінює форми і кількісні розміри, адаптуючи до реалій суспільства свої 
функції та соціальні ролі. Тобто сутність корупції в цьому аспекті полягає в 
тому, що вона є проявом універсального закону розподілу й перерозподілу 
життєвих благ, що є наслідком впливу соціальних законів на суспільство на 
його бажання отримати завжди багато та все найкраще. Згідно з цим 
законом кожен нормальний й активно діючий член суспільства набуває для 
себе стільки життєвих благ, скільки йому дозволяє його соціальне 
становище, причому безкарно, у допустимих суспільством рамках 
Ключові слова: корупція, система влади, об’єктивні соціальні закони, 

чиновник, суспільство. 
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Авторское резюме 

Сегодня коррупция добралась до большинства сфер общественной 
жизни, чем усилила социальную напряженность, порождая у населения 
недоверие к власти, осуществляет реальное противостояние 
конституционному и общественному строю, является причиной небывалого 
роста в Украине «теневой» экономики и экономической преступности. На 
международном уровне Украина приобрела репутацию чрезвычайно 
коррумпированного государства, о чем свидетельствует ее неизменно 
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высокий рейтинг по уровню коррумпированности. Органы 
государственной власти вынуждены разрабатывать и принимать законы, 
программы, стратегии, которые должны уничтожить или хотя бы 
уменьшить коррупционные проявления, но в реальной действительности 
настоящих улучшений не чувствуется. В статье приведены результаты 
исследования такого явления, как коррупция в современном украинском 
обществе, автором подробно описано собственный подход к пониманию 
указанного явления и определение возможных направлений 
противостоянии этой тотальной проблеме. Особое внимание обращается на 
тот факт, что кроме финансовых, сырьевых, технологических рынков, в 
современном мире появились рынки власти, механизмом реализации 
которой стала коррупция, процветающая на рынке властных услуг. 

По мнению автора коррупция неистребима, пока существует власть, 
она лишь меняет формы и количественные размеры, адаптируя к реалиям 
общества свои функции и социальные роли. То есть сущность коррупции в 
этом аспекте состоит в том, что она является проявлением универсального 
закона распределения и перераспределения жизненных благ, выступает 
следствием влияния социальных законов на общество на его желание 
получить всегда много и все самое лучшее. Согласно этому закону каждый 
нормальный и активно действующий член общества приобретает для себя 
столько жизненных благ, сколько ему позволяет его социальное положение, 
причем безнаказанно, в допустимых обществом рамках, контролируемых 
законами и нормами морали. 
Ключевые слова: коррупция, система власти, объективные социальные 

законы, чиновник, общество. 
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Abstract 
Today, corruption has reached most of the spheres of public life, thus 

increasing social tension, generating distrust of the population among the 
population, real opposition to the constitutional and social system, is the 
reason for the unprecedented growth of the "shadow" economy and economic 
crime in Ukraine. At the international level, Ukraine has acquired the 
reputation of an extremely corrupt state, as evidenced by its consistently high 
rating on the level of corruption. The state authorities are compelled to develop 
and adopt laws, programs, strategies that must destroy or at least reduce 
corruption manifestations, but in reality no real improvements are felt. The 
article presents the results of a study of such a phenomenon as corruption in 
modern Ukrainian society, the author describes in detail his own approach to 
understanding this phenomenon and determining possible directions of 
confrontation with this total problem. Particular attention is drawn to the fact 
that in addition to financial, raw material, technological markets, there are 
power markets in the modern world, a mechanism for the implementation of 
which has become corruption that flourishes in the market of power services. 

According to the author, corruption is ineradicable, as long as there is 
power, it only changes forms and quantitative dimensions, adapting its 
functions and social roles to the realities of society. That is, the essence of 
corruption in this aspect is that it is a manifestation of the universal law of 
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distribution and redistribution of living blessings, it is a consequence of the 
influence of social laws on society on its desire to receive always a lot and all 
the best. According to this law, every normal and active member of society 
acquires for himself as much welfare as his social situation allows him, and 
with impunity, in socially acceptable frameworks controlled by laws and norms 
of morality. 
Key words: corruption, government system, objective social laws, public 

servant, society. 
 
Постановка проблеми. Вирішення питання боротьби з 

корупцією, хоча б в плані обмеження її масштабів, залишається 
однією з найбільш гострих і складних проблем не тільки в Україні, та 
й в усьому світі. Сьогодні корупція вразила більшість сфер 
суспільного життя, посилює соціальну напругу, породжує у населення 
недовіру до влади, вона реально протистоїть конституційному і 
суспільному ладу, є причиною небувалого зростання в Україні 
«тіньової» економіки та економічної злочинності. На міжнародному 
рівні Україна набула репутації надзвичайно корумпованої держави, 
про що свідчить її незмінно високий рейтинг за рівнем 
корумпованості. Органи державної влади начебто розробляють та 
приймають закони, програми, стратегії, які повинні знищити або 
зменшити корупційні прояви, але дійсних покращень не 
відчувається. Отже, серйозна боротьба з цією «хронічною хворобою» 
повинна починатися з повного об’єктивного наукового розуміння 
цього соціального явища та аналізу можливостей вилікування від неї. 

За результатами соціологічного дослідження проведеного в 
2015 р. організацією «Transparency International» було опитано 60 
тисяч громадян в 42 країн світу щодо проблеми корупції у владі та 
боротьби з нею. З’ясувалося, що кожен третій житель цих країн 
вважає корупцію однією з головних проблем, а в Молдові, Косово та 
Іспанії зазначеної позиції притримуються понад 60 % населення, а от 
Україна знаходиться на п’ятому місці. Респонденти з держав членів 
ЄС та Центральної Азії незадоволені рівнем боротьби з корупцією в 
урядах їх країн, тільки 23 % відсотки позитивно оцінюють роботу 
влади в зазначеній сфері. В Україні 86 % опитаних громадян 
впевнені, що з корупцією борються погано. Це, до речі, найвищий 
відсоток серед всіх 42 країн. Однак, хабарництво виявилося 
поширеною практикою, як в Європі, так і в Центральній Азії – де з 
цим явищем стикався кожен шостий житель регіону, в той час як в 
Україні цей показник склав 38 %. Найвищі показники серед країн ЄС 
зафіксовані в Румунії – 29 % і в Литви – 24 %. 

Найчастіше українці платили при отриманні послуг в 
початкових і середніх навчальних закладах (38 %), медичних 
установах (33 %), при взаємодії з дорожньою поліцією (33 %), в 
системі професійної освіти (31 %), оформлюючи виплати з безробіття 
(9 %) і соціальні пільги (6 %) [3]. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Багато вчених 
займалися дослідженням сутності явища корупції з точки зору 
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різноманітних підходів, поглядів та у зв’язку з цим формулювали 
можливі напрямки боротьби з нею.  

Оскільки корупція – явище соціальне, економічне, політичне, 
правове – вона завжди була об’єктом вивчення фахівців різних 
галузей науки. Разом з тим у вітчизняній соціології ця проблематика 
має дещо маргінальний статус, не вистачає детальних й ґрунтовних 
робіт, яки б досліджували соціальну сутність, причини й особливості 
цього явища саме в українському суспільстві. Серед не чисельних 
розробок з цієї проблематики слід назвати роботи А. Бантишева, 
який розглядав питання кваліфікації злочинів, пов’язаних з 
корупцією, М. Мельника, що досліджував тематику забезпечення 
антикорупційної діяльності в органах влади. На економічних 
аспектах корупції зосередив увагу А. Скрипник, а О. Гриценко 
розглядав корупцію, як інституціональний комплекс, А. Бова вивчав 
методологічні підходи щодо дослідження суб’єктних показників в 
корупції та приймав активну участь у практичному дослідженні 
корупції в Україні. 

Метою статті є дослідження такого явища, як корупція в 
сучасному українському суспільстві. Водночас завданням статті 
виступає формування власного підходу до розуміння цього явища та 
визначення можливих напрямків протистоянні цій тотальній 
проблемі. 

Виклад основного матеріалу. Корупція – проблема, про яку 
так багато говорять починаючи з часів отримання Україною 
незалежності. Не дивлячись на те, що вивчення природи цього явища 
є багатомірним, фахівці різних галузей науки намагалися зрозуміти 
корупцію під різноманітними кутами зору, але корупція завжди 
розглядалася як зло, засуджуване морально і юридично. Коріння її 
полягають у такій собі зіпсованості окремих представників влади та 
окремих громадян, що зловживають багатством або змушені 
вдаватися до хабарів в силу обставин. 

Тут не можна не погодитися з висловленою науковцями думкою 
про те, що у системі влади і керування в сучасному західному 
товаристві існує феномен, що виходить за рамки державності і 
фактично керує нею. Цей феномен, названий «кухнею влади», 
включає до процесів прийняття рішення, крім офіційних структур 
влади, також і бізнесменів, банкірів, хазяїв мас-медіа, лідерів 
мафіозних груп тощо [1]. 

Якщо продовжити зазначену думку, то можна дійти висновку, 
що «кухня влади» перетворила саму владу на товар. У результаті, крім 
фінансових, сировинних, технологічних ринків, з’явилися ринки 
влади, а корупція стала механізмом продажу влади на ринку владних 
послуг. 

Між тим корупція як соціальне явище виникло настільки давно, 
що іноді складається враження, що, якщо не одночасно з 
зародженням людської раси на землі, то принаймні з виникненням у 
людському житті владних та грошових взаємовідносин. Перша згадка 
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про корупцію, як негативну форму здійснення державної служби 
знайшла своє відображення в найстарішому з відомих людству 
історичних пам’ятників державності – архіві стародавнього 
Вавилону, – що припадає на другу половину XXIV століття до нашої 
ери [2]. Ще легендарний правитель та наймудріший цар Соломон у X 
ст. до н. е. казав: «Краще небагато з правдою, аніж великі прибутки з 
неправдою» [3]. 

Світова спільнота декілька останніх десятиріч виявляє 
непідробний інтерес до цього явища, а іноземні фахівці та вчені 
докладають чимало зусиль для того, аби опанувати всі аспекти цього 
явища. Але, незважаючи на це переважна більшість громадян, і що 
найстрашніше, суб’єктів вчинення корупційних діянь, не в повній 
мірі, а іноді навіть зовсім не правильно розуміють сутність цього 
феномену. 

На нашу думку корупція незламна, поки існує влада. Вона лише 
змінює форми і кількісні розміри. Змінюються її функції та соціальна 
роль. Відомий філософ констатує той факт, що корупція «є наслідком 
і проявом об’єктивних соціальних законів, непідвладних волі і 
свідомості як людей у системі влади, так і в масі підвладних» [4].  

Теорію про соціальні закони можна пояснити наступним чином. 
Соціальні закони – певні правила поведінки (дій, вчинків) людей, 
одного по відношенню до іншого. Основу для них утворює історично 
сформоване та постійно відтворююче прагнення людей і груп людей 
до самозбереження і поліпшення умов свого існування в ситуації 
соціального буття. Приклади таких правил: менше дати і більше 
взяти; менше ризику і більше вигоди; менше відповідальності і більше 
пошани; менше залежності від інших; більше залежності інших від 
тебе тощо [5]. 

Соціальні закони не фіксуються явно начебто правила моралі, 
права тощо. Але вони й без цього загальновідомі й загальнодоступні. 
Це пояснюється тим, що вони природні, відповідають природі 
людини і людських груп, що склалося історично. Потрібні виняткові 
умови, щоб та чи інша людина виробила в собі здатність ухилятися 
від їх впливу та жити всупереч їм.  

Хоча соціальні закони природні сутності людини і груп людей, 
люди вважають за краще про них мовчати або навіть приховують їх. 
Тому як, історично склалося, що прогрес суспільства значною мірою 
відбувався як процес винаходу засобів, що обмежують і регулюють 
дію соціальних законів. Мораль, право, мистецтво, релігія, преса, 
гласність, публічність, громадська думка винаходилися людьми в 
значній мірі (але не повністю, звичайно) як засоби такого роду. 
Людей століттями привчали наділяти свою поведінку у форми, 
прийнятні з точки зору моралі, релігії, права, звичаїв чи приховувати 
від зовнішнього спостереження як щось варте осуду. І не дивно, що 
соціальні правила поведінки представляються нам, як щось, 
щонайменше, непристойне, а часом навіть як злочинне. Якщо 
людина здійснює вчинки за цими правилами і усвідомлює це, то дуже 
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часто вона при цьому проходить через психологічні конфлікти і 
коливання і переживає те, що відбувається як духовну драму. 
Приклади людей, які виявилися здатними піти наперекір соціальним 
законам і завдяки цьому стали предметом найбільшого поваги 
громадян, ще більше зміцнюють в думці про те, що ці закони огидні, 
а точніше кажучи - що це зовсім не закони, а щось протизаконне і 
нелюдське [5]. Парадокс полягає в тому, що, люди й не зможуть бути 
життєздатними, якщо не будуть слідувати цим соціальним 
правилами, законами буття суспільства, адже як це не сумно, але в 
нашому світі виживає найсильніший. 

Насправді абсолютно нічого абсурдного в соціальних законах 
немає. Ці закони по суті своїй такі ж самі, як закони співдружності, 
взаємодопомоги, поваги тощо. Протиставлення концепції злих і 
добрих соціальних законів взагалі з наукової точки зору позбавлено 
сенсу. Приймемо ми концепцію, згідно з якою зло необхідно, а добро 
випадково, чи протилежну концепцію, згідно з якою добро необхідно, 
а зло випадково, ми тим самим не вирішуємо питання про те, що 
частіше зустрічається, зло або добро, а зазначені концепції самі по 
собі не пояснюють ні того, ні іншого, а значить, в рівній мірі можуть 
бути використані для пояснення того та іншого [5].  

Яка концепція буде переважати в країні, залежить не від 
соціальних законів як таких, а від складного збігу історичних 
обставин, і в тому числі – від того зуміє чи ні населення даної країни 
розвинути інститути, що мають протистоять соціальним законам 
(моральні принципи, правові установи, громадська думка , гласність, 
публічність, пресу, опозиційні організації тощо). Лише в тому 
випадку, якщо нічого подібного в суспільстві немає або це розвинене 
слабо, соціальні закони можуть придбати величезну силу і будуть 
визначати всю фізіономію суспільства. Тоді складеться особливий тип 
суспільства, в якому буде процвітати лицемірство, насильство, 
безгосподарність, безвідповідальність, хамство, лінь, дезінформація, 
обман, ну і звичайно ж корупція. Це приймає масовий характер і 
охоплює всі сфери життя, і в першу чергу – творчі та управлінські. 
Запановує нудьга, туга, постійне очікування гіршого. Суспільство 
такого типу приречене на застій і на хронічне гниття, якщо воно не 
знайде в собі сил, здатних протистояти цій тенденції. Причому, на 
думку науковців, цей стан може тривати століття [5]. 

Тобто сутність корупції в цьому аспекті полягає в тому, що вона 
є проявом універсального закону розподілу і перерозподілу життєвих 
благ, що є наслідком впливу соціальних законів на суспільство на 
його бажання отримати завжди багато та все найкраще. Згідно з цим 
законом кожен нормальний і активно діючий член суспільства 
«уриває» для себе стільки життєвих благ, скільки йому дозволяє його 
соціальне становище, причому – «уриває» безкарно, у допустимих 
суспільством рамках або принаймні з досить високим ступенем 
безкарності. Остання встановлюється дослідним шляхом в 
конкретних умовах. У принципі вона обчислювана. Існують кількісні 
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та якісні кордони корупції, порушення яких стає небезпечним для 
виживання суспільства [4].  

Отже, ця теорія впливу об’єктивних соціальних законів на 
людство, досить глибоко пояснює фундаментальну сутність корупції, 
а також її незнищенність та заставляє замислитися кожного, чи не 
використали ви б свого службового положення та владних 
повноважень заради того, щоб допомогти своєму родичу, другу або 
знайомому вирішити певну проблему?  Або хто з нас не давав 
шоколадку доктору, коробку цукерок викладачеві? І як не сумно, але 
ж ми всі брали і беремо участь у корупції. І ще: чим вище людина 
стояла, тим більше вона «давала» та «брала» хабарі. 

При відборі кандидатів на певну посаду у відповідних 
інстанціях апарату влади, кандидат, який буде обраний, якими б 
позитивними якостями він не володів, він повинен буде виконувати 
свої функції за законами влади і управління, а не у відповідності з 
якимись гаслами та прекрасними намірами. Це – особлива 
професійна робота. А умови цієї професії такі, що навіть самі чесні, 
розумні та ділові громадяни, приступивши до роботи, 
перетворюються в таких же бюрократів, консерваторів, кар’єристів, 
користолюбців і хабарників [3].  

І все ж, не дивлячись на складність та майже непідвладність 
волі людини такого явища, як корупція, все одно це зло, з яким 
суспільство повинно боротися, щоб вийти на новий, більш якісний 
рівень розвитку. Але виникає важливе питання, хто і як повинен 
боротися?  

Останнім часом ЗМІ рясніють повідомленнями про викриття 
корумпованих правоохоронців, чиновників, виявлені факти 
розкрадань бюджетних коштів. Чи дійсні це дієві кроки, спрямовані 
на протистояння корупції, чи це звичайна показова поведінка наших 
чиновників для суспільства, начебто вони чесні, справедливі та все 
роблять заради народу. Ось, як пояснює своє бачення на це 
шановний О. Зінов’єв в книзі «Зяючі висоти»: «Розберемо такий 
випадок. Начальник адміністративно-господарського управління 
однієї відомої вам установи придбав владу, незмірно перевищує 
владу самого директора. Через нього проходили всі справи про 
квартири, дачах, машина тощо. І хабарі він брав неабиякі. Ви 
думаєте, ніхто не знав про це? Всі знали. Але до певного часу це не 
грало ролі. Одна справа – фактична популярність, інше – формальна. 
Відповідальним особам було вигідно, знизу мовчали зі страху чи надії 
на подачки. Одним словом, коли міра була порушена, і виникла 
загроза скандалу, цього начальника стукнули. Але як? Дали якісь 
стягнення, попередили, пожурили. Злегка обмежили апетити. 
Держава бореться проти недоліків, але не в ім’я якихось вищих 
ідеальних міркувань. Воно робить це лише в тій мірі, в якій воно 
змушене це робити і в якій це вигідно йому робити» [2].  

Тому звичайно ж, самому чиновнику, який опановує таким 
«розподільником» благ, як корупція, і не вигідно протистояти цій 
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проблемі. Й антикорупційні заходи частіше всього проводять у тих 
випадках і стосовно тих хабарників, які є підходящими, і все це 
робиться виходячи з безпосередньої вигоди чиновників, що 
знаходяться зараз у керма відповідної держави. 

Якщо це явище таке неминуче, зі сказаного випливає, що 
корупцію можна повністю знищити, лише знищивши повністю 
чиновників системи влади або довівши підвладних до такого стану, 
щоб у них взагалі нічого було б взяти, або можливе, примітивізувати 
людське об’єднання настільки, щоб рівень життя володарів мало чим 
відрізнявся від рівня підвладних, щоб всі відносини влади і 
підвладних були примітивні і відбувалися на очах у всіх. Це можливо 
лише на шляху всебічної деградації людства на первісний рівень. 
Опуститися на цей рівень людство вже не в змозі, яким б 
спокусливим він не виглядав [4].  

Інший шлях – шлях найвищого соціального прогресу. Його 
обіцяли, наприклад, марксисти. Вони обіцяли, що в майбутньому 
"повному" комуністичному суспільстві держава з усіма її 
корумпованими чиновниками відімре (нікому буде давати хабара), 
гроші відімруть, люди будуть мати все за потребою в достатку (тобто 
відпаде сама потреба в хабарах). Марксистська утопія стала 
предметом насмішок мало не з перших кроків існування реального 
комуністичного суспільства в нашій країні. Чи не становить праці 
довести її повну наукову неспроможність. Втім, її відкинули і без 
такого обґрунтування. Навіть самі марксисти на цей рахунок мовчать 
і погоджуються на поступки, що зводять нанівець комуністичний 
ідеал.  

До цих пір живий і навіть відродився у величезних масштабах 
ще один шлях, а саме – релігійний: безтілесні безсмертні душі 
померлих людей або потраплять у рай, або в пекло, ніяких 
матеріальних потреб у них не буде як в тому, так і в іншому випадку, 
навіть нема чим буде дати хабар чортам, щоб зменшили пекельні 
муки або навіть допомогли б перебратися в рай. Але навряд чи цим 
будуть керуватися самі чиновники при стримуванні корупції, яка 
породжується самим фактом їх (влади) існування. Мова може йти 
тільки про стримування або маскування корупції, як це і робилося 
завжди в історії в моменти антикорупційних кампаній [4]. 

Масштаби та форми корупції в конкретних суспільствах 
залежать від комплексних чинників, найважливішим з яких є тип 
соціальної організації суспільства, а також від можливості суспільства 
протистояти негативному прояву соціальних законів. Корупція мала 
місце в Україні і в радянські роки. Але в порівнянні з 
дореволюційною і сучасною Україною вона виглядає настільки 
жалюгідною, що її, можна сказати, майже що й не було. Між іншим, 
релігія була в такому жалюгідному стані, що ніякого впливу вона на 
населення в аналізованому аспекті практично не мала. Та й зараз 
розквіт корупції чудово уживається з відродженням церкви і 
релігійності населення. 
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Порівняно низька ступінь корумпованості радянського 
суспільства пояснюється способом життя більшості соціально 
активного населення, обумовленим комуністичною соціальною 
організацією, причому – як позитивними, так і негативними 
проявами цієї організації [4]. 

Відсоток ситуацій, в яких можлива була корупція, в масі 
життєво важливих ситуацій, в яких громадяни суспільства 
опиняються в їх життєдіяльності, порівняно невеликий, а відсоток 
ситуацій, в яких корупція необхідна, і того менше. Науковці роблять 
висновок, що цей відсоток в радянські роки був у багато разів нижче, 
ніж тепер. Наприклад, у його житті випадок корупції мав місце 
всього один раз, коли за коробку цукерок він упросив жінку, 
виписувавшу йому довідку, промовчати про виключення його з 
інституту.  

Ось і можливості більшості радянських людей давати хабарі 
були просто мізерними (вони жили, як говорилося, від зарплати до 
зарплати). А ті, хто міг брати хабарі, як правило перебували під 
пильним контролем робочих колективів, сусідів і знайомих. Хабарі 
брати у великих розмірах боялися. Викриття були звичайними і 
публічними. Тільки ті, хто міг це робити безкарно, користувалися 
своїм становищем майже відкрито. Наприклад, це були діти 
високопоставлених осіб. Корупція приймала форми практично 
напівлегальні і юридично невикриті. Особливо поширеною була 
форма взаємних цілком легальних послуг і те, що називали словом 
«блат» (тобто знайомства). 

Рівень корумпованості в радянські роки став помітно зростати в 
міру зростання добробуту, зниження нагляду з боку органів влади, 
лібералізації, розширення можливостей витрачати зароблені кошти, 
розширення спілкування із Заходом, причому, процес цей почався 
зверху, – риба, як кажуть, гниє з голови. У кінці радянського періоду 
продажність радянських елітарних верств переросла в зраду, що 
стало одним з найважливіших факторів краху радянського комунізму 
[4]. 

Що стосується сьогодення, то в Україні навіть закону, який 
визначає протидії корупції не має. Ще до введення в дію закону «Про 
засади запобігання і протидії корупції», яке мало відбутися з 1 січня 
2011 року, напередодні, 21 грудня 2010 року, цей закон українським 
парламентом був скасований, а Президент оперативно підписав 
відповідне рішення. От і виходить, що зараз в Україні немає з чим 
боротись (поняття «корупція» відсутнє в законодавстві), немає кому 
боротись (спеціалізовані інституції ліквідовано, а загальні 
правоохоронні органи працюють вкрай неефективно) та немає як 
боротись (в країні відсутня антикорупційна стратегія). У результаті 
Україна в своїх антикорупційних зусиллях ходить по колу. В 2014 р. 
Верховна Рада прийняла Закон «Про запобігання корупції» яким 
створювалася інститут антикорупційної експертизи діяльності із 
виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-
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правових актів положень, що самостійно чи у поєднанні з іншими 
нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або 
правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

Ми вважаємо, що найбільш ефективним кроком з подолання 
тотальної корупцію, є прийняття жорсткого закону, згідно з яким, 
беручий назавжди позбавлявся права займати керівні посади, а 
даючий карався б притягненням до виправних робіт терміном з 
розрахунку на дану суму або виплатою такої ж суми в фонд держави, 
а сам розмір хабара передавався б державою в руки того, хто виявив 
цей факт. Результати були б шалені і блискавичні. Але як ви розумієте 
добровільно такий закон, нинішньою владою, не буде прийнятий 
ніколи. 

Висновки. Корупція стала дуже поширеним явищем, 
характерним для нашої країни. Боротьба з цим негативним явищем 
необхідна для виживання людства. Почати її кожен повинен з себе, 
для цього необхідно глибоко вникнути в сутність цієї «хвороби», 
уявити її справжню природу. Особистість повинна чітко визначити 
власний погляд на природу корупції та зайняти конкретну позицію 
щодо неї. Однак, не слід забувати, що корупція є проявом 
об’єктивних соціальних законів, які не підвладні волі ні людині, ні 
суспільства. Адже соціальний індивід володіє прагненням до 
самозбереження, уникає погіршення положення, прагне до 
поліпшення умов свого існування. Тобто він здійснює свої дії 
відповідно до двох наступних принципів:  

1) він добровільно та свідомо не робить нічого того, що 
суперечить його інтересам, 

2) якщо він безкарно (мале покарання не в рахунок) може 
використовувати своє соціальне становище в своїх інтересах, він його 
використовує максимально.  

Тож хабарі, використання державних коштів в особистих цілях 
– все це як «розподільник» благ, яким опановує будь-який чиновник. 
Тому, звичайно, виходячи з теорії впливу соціальних законів, йому 
самому і не вигідно протистояти цьому. Щоб знизити рівень корупції, 
суспільству необхідно створювати інститути, що протистоять тим 
самим соціальним законам «великого хабара» та, які зводять до 
мінімуму випадки, в яких можливо буде застосування хабара.  
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ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВТІЛЕННЯ 
КОМУНІКАТИВНОЇ ІДЕЇ РЕКЛАМНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
Терещенко Дар’я В’ячеславівна  

магістр соціології, аналітик науково-дослідного центру, 
Британські маркетингові дослідження, Велика Британія. 

 
Авторське резюме 

У статті розглянуто креативний потенціал творів мистецтва, що 
спрямований на реалізацію культурно-естетичної функції реклами. 
Проаналізовано креативні проекції творів мистецтва в рекламі. Визначено 
специфіку реалізації культурно-естетичної функції реклами. Описано 
процеси пропагування творів мистецтва засобами реклами, рекламної 
естетизації колективної поведінки, нівелювання та профанації культурних 
цінностей в рекламі. 

Автор звертає увагу на той факт, що для більшості людей твори 
мистецтва відіграють роль певного культурного коду який асоціюється з 
якістю та елітністю. Тому використання в рекламі предметів мистецтва має 
як психологічний так і соціальний підтекст. В статті розкрито певні 
особливості використання класичних творів образотворчого мистецтва 
рекламістами, як безперечних брендів, котрі століттями відстоювали право 
бути шедеврами, а от же товар, який неодмінно буде блищати в променях 
слави подібного світового шедевру, автоматично набуває спільні з ним 
риси. На людей така реклама справляє більше враження. Отже, рекламний 
образ, створений на основі художнього образу твору мистецтва, є 
ефективним інструментом втілення комунікативної ідеї рекламного 
повідомлення. Він сприяє забезпеченню комунікативної значущості і 
культурно-естетичної цінності реклами. 
Ключові слова: реклама, культурно-естетична функція, твори мистецтва, 

креативно-продуктивна діяльність, масова культура. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ВОПЛОЩЕНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ ИДЕИ РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ 

 
Терещенко Дарья Вячеславовна 

 
Авторское резюме 

В статье рассмотрен креативный потенциал произведений искусства, 
направленный на реализацию культурно-эстетической функции рекламы. 
Проанализированы креативные проекции произведений искусства в 
рекламе. Определена специфика реализации культурно-эстетической 
функции рекламы. Описаны процессы пропагандирования произведений 
искусства средствами рекламы, рекламной эстетизации коллективного 
поведения, нивелирования и профанации культурных ценностей в 
рекламе. 

Автор обращает внимание на тот факт, что для большинства людей 
произведения искусства играют роль некоего культурного кода который 
ассоциируется с качеством и элитностью. Поэтому использование в 
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рекламе предметов искусства имеет как психологический так и 
социальный подтекст. В статье раскрыто определенные особенности 
использования классических произведений изобразительного искусства 
рекламистами, как бесспорных брендов, которые веками отстаивали право 
шедеврами, а следовательно и товар, который непременно будет блистать в 
лучах славы подобного мирового шедевра, автоматически приобретает 
общие с ним черты. На людей такая реклама производит большее 
впечатление. Итак, рекламный образ, созданный на основе 
художественного образа произведения искусства, является эффективным 
инструментом воплощения коммуникативной идеи рекламного сообщения, 
что способствует обеспечению коммуникативной значимости и культурно-
эстетической ценности рекламы. 
Ключевые слова: реклама, культурно-эстетическая функция, 

произведения искусства, креативно-продуктивная деятельность, 
массовая культура. 

 
ARTISTIC IMAGE AS AN INSTRUMENT FOR THE EMBODIMENT OF 
THE COMMUNICATIVE IDEA OF THE ADVERTISING MESSAGE 

 
Darya Tereshchenko 

 
Abstract 

Diploma thesis deals with creative potential of arts directed to realize the 
cultural and aesthetic function of advertisement. The creative projections of 
arts in an advertisement have been analyzed. The specific of realization of the 
advertising cultural and aesthetic function have been defined. The processesof 
arts propaganda by advertising means, advertising aesthetisationof collective 
behavior, leveling and profanation of cultural values in an advertisement have 
been described. 

The author draws attention to the fact that for most people works of art 
play the role of a certain cultural code that is associated with quality and 
elitism. Therefore, the use of art objects in advertising has both psychological 
and social implications. The article reveals certain peculiarities of the use of 
classical works of fine art by advertisers, as indisputable brands, which for 
centuries defended the right to masterpieces, and consequently, a product that 
will surely shine in the glow of the glory of such a world masterpiece, 
automatically acquires the features common to it. People make such an 
impression more impressive on people. It is worthwhile to distinguish directly 
from the creation of a creative product of works of a scenic genre (Andy Warhol, 
Alphonse Fly, Toulouse Lautrec, etc.) and the work of great masters of the past, 
used as a visual basis for the creation of an advertising product. There are 
some authors who love their creations, whose works are often subjected to 
transformations and are used in totally unexpected creative solutions. There 
are quite a lot of such authors, but especially often in advertising purposes, the 
creators turn to the works of Leonardo da Vinci, Salvador Dali, Van Gogh, 
Maurice Escher and others. Thus, the advertising image created on the basis of 
the artistic image of the work of art is an effective tool for the embodiment of 
the communicative idea of an advertising message, which helps to ensure the 
communicative significance and cultural and aesthetic value of advertising. 
Key words: advertisement, cultural and aesthetic function, arts, creative and 

productive activity, mass culture. 
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Постановка проблеми. Використання в рекламі відомих, 
«культових» творів живопису є дуже поширеним. Мотиви такої 
візуалізації рекламних творів очевидні і зрозумілі: на сприйняття 
рекламованого товару або послуги працює знайомий образ, наявний 
у пам’яті споживача. Твір мистецтва зі скарбниці світових 
культурних цінностей дозволяє на підсвідомому рівні сприймати 
рекламний твір. Відбувається екстраполяція особистого ставлення до 
твору мистецтва на об’єкт реклами. Психологи давно й доволі 
детально описали такий феномен, притаманний людині, назвавши 
його «ефектом перенесення». Природно при цьому сприймати 
рекламований продукт вже не сам по собі, а у співвідношенні з 
шедевром живопису.  

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Серед 
прихильників трактування культури і мистецтва як комунікацій 
можна відзначити Ю. М. Лотмана, який розглядав культуру як 
генератор кодів. Усі елементи культури розглядалися ним як 
комунікативні механізми, які складаються з безлічі кодів, а культура 
в цілому – як сукупність текстів [6, с. 113]. М. М. Бахтін говорив, що 
«художнє є особливою формою взаємин творця і глядачів, закріпленої 
в художньому творі». Інший відомий вітчизняний дослідник 
М. С. Каган вважав, що мистецтво є чіткою моделлю комунікації [7]. 
Ця модель побудована «на спілкуванні художника зі світом і зі 
створюваними ним образами, спілкуванні цих образів один з одним, 
спілкуванні читачів, глядачів, слухачів з образами, якими населена 
художня реальність, з їх творцями-художниками. Художнє 
сприйняття, на відміну від наукового або технічного, є процесом 
співтворчості, а художня інформація є результатом спільної 
діяльності художника і читача (глядача, слухача). 

Як зазначає сучасний вітчизняний дослідник М. Л. Макаров, 
комунікація невіддільна від процесів формування та передачі 
культурних смислів, які завжди символічні, безліч і постійно 
транслюються, циркулюють в соціумі по різних каналах прямої і 
опосередкованої комунікації. 

Метою статті є висвітлення художніх образів як інструментів 
втілення комунікативної ідеї рекламного повідомлення. 

Виклад основного матеріалу. Варто розрізняти безпосередньо 
створені як рекламний продукт твори живописного жанру (Енді 
Уорхол, Альфонс Муха, Тулуз Лотрек та ін) і роботи великих майстрів 
минулого, що використані як візуальна база при створенні 
рекламного продукту. Існують улюблені креатурами автори, чиї 
роботи особливо часто зазнають трансформації і використовуються в 
абсолютно несподіваних творчих рішеннях. Таких авторів досить 
багато, але особливо часто у рекламних цілях креатори звертаються 
до творчості Леонардо да Вінчі, Сальвадор Далі, Ван Гога, Моріс 
Ешер та ін. 

Фантазія рекламістів при роботі з художньою спадщиною 
минулого не має меж. Рекламна спадщина Леонардо да Вінчі дає 
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натхнення творчості рекламістів усього світу. Так, бразильське 
агентство Publicis розробило серію принтів для Mackenzie University 
[8] і його магістерської програми. Університет Mackenzie впевнений, 
що такі люди, як Леонардо да Вінчі, були далеко за рамками 
звичайної освіти – перетин кількох наук дозволяв їм стати знаковими 
для своєї епохи особистостями. Університет Mackenzie дає кожному 
можливість отримати додаткову освіту і стати другим Л. да Вінчі. 

Мотиви творіння Да Вінчі «Вітрувіанської людини» досі широко 
використовуються в рекламі, всілякого роду символах, емблемах і 
знаках – від монети1 Євро в Італії до емблеми2-ї космічної експедиції 
на станцію «Sky Lab». У більшості ж випадків це логотипи та емблеми 
медичних організацій. 

«Вітрувіанська людина» Леонардо да Вінчі – це ілюстрація 
канонічних пропорцій людського тіла, яку креатори використовували 
в соціальній рекламі проти ожиріння. У Греції 24 жовтня 2013 р. було 
введено Всесвітній День Ожиріння (World Obesity Day), чому й 
присвячений даний рекламний принт. 

Реклама компанії «La Table Event Catering», що займається так 
званим кейтерингом (надання послуг з приготування і доставки їжі, 
обслуговування, сервіровці, оформленню), використовує сюжет 
«Таємної вечері» разом з власним слоганом: Un for gettable Meals – 
«Незабутня їжа». 

Проте закладений в Vitruvian Man концепт «ідеальні, канонічні 
пропорції», дуже личить рекламним концепціям сучасних автомобілів 
преміум-класу. Ця думка вдало прийшла в голову рекламістам з 
арабського агентства «Memac Ogilvy & Mather Jeddah» в ході пошуку 
рішень для Volvo S80. 

Портрет Лізи Герардіні, дружини флорентійського торговця 
шовком Франческо дель Джокондо, молодої жінки, написаний 
Леонардо да Вінчів 1503-1507 рр., мабуть, найвідоміший твір 
живопису в світі, який відноситься до епохи Відродження і 
виставлений в Луврі. Картина досі викликає численні суперечки і 
міркування про техніку «сфумато», використану да  Вінчів картині, 
про те, чому ландшафт ліворуч і праворуч від Мони Лізи в далині не 
збігаються та хто все-таки зображений на картині. У рекламі портрет 
Мони Лізи вже не раз відтворювали за допомогою далеких від 
образотворчого мистецтва матеріалів, таких як, наприклад, сяючі 
різнокольоровими вогнями вівці, жуйка Hubba Bubba, мозаїчна 
палітра фарб Duluxі й навіть жиру з гамбургерів. Наприклад 
реклама, «Different an gles every week» (Кажен тиждень під різними 
кутами). «Any one can be an arti st» (Кожен може бути художником). 
«The ultra-fast printing by EPSON» (Ультра-швидкий друк EPSON). 
Досить оригінальним способом SIMON LANGLEY Art створило 
соціально-рекламний принт для Австралійського відділення 
Червоного Хреста. Рекламуються пожертвування органів: фрагмент 
картини «Мони Лізи» органічно вставлений в один з автопортретів 
Вінсента ван Гога . 
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Не велику художню спадщину, що залишилася від геніального 
постімпресіоніста Вінсента ван Гога, багато років розвивають як 
рекламну креативщики всього світу. Найвідоміші його роботи, такі 
як «Соняшники», «Спальня в Арлі» й, природно, «Автопортрет з 
відрізаним вухом і люлькою» з’являються на принтах для 
найрізноманітніших клієнтів: від виробників олівців до банків. Серед 
рекламних творів по «ван Гогу», на думку румунських рекламістів, 
«Портрет з відрізаним вухом» Ван Гога міг народитися на світ після 
того, як голландський живописець невдало скотився з драбини на 
скейтборді. 

У рекламі компанії, що займається створенням печаток, 
вивісок, штампів, ярликів та етикеток, «автопортрет з відрізаним 
вухом» послужив табличкою для клініки пластичної хірургії. 
Македонська друкарня продемонструвала спектр відтінків кольору за 
допомогою pantone-пікселів, «намалювавши» ними автопортрет 
художника. BBDO / Guerrero Ortega спробувало переконати своїх 
ймовірних клієнтів у тому, що вони роблять «Дуже, дуже переконливу 
рекламу». Автопортрет Вінсента Ван Гога в рекламі нейролептичного 
препарату Zeldox виробництва німецького фармакологічного 
концерну «Pfizer», як стверджується в роботах фінського 
РА TBWAPHS, Zeldox, призначений для лікування й шизофренії, й 
біполярних розладів. Мабуть тому, гіпотетично після прийому даного 
препарату Ван Гог залишився б з вухом. Ще один принт, в якому 
нещасне вухо ван Гога залишається там, де йому й належить бути. 
Абсолютно безшумна робота кондиціонера «Daikin», і ваші вуха 
ніколи не болітимуть. 

Аргентинське агентство «Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi» 
сказало нове слово в рекламі шампуню від лупи. Інтегрована 
рекламна кампанія «Point Of View» («Точка зору») має своєю метою 
привернути увагу людей до того, як виглядають їхні верхівки, 
демонструючи їм вид зверху на ці самі маківки. Як на свої, так і на 
чужі. Зовнішня реклама представлена сіті-форматами з розміщеними 
на поверхнях знаменитими, але трохи переосмисленими картинами, 
наприклад, автопортрет Ван Гога, у якого не виявилося лупи. 

Як рекламу бразильського журналу «Placar Magazine», 
присвяченого футболу, представники рекламного агентства «Mc Cann 
Erickson Brasil» використали відому картину Ван Гога, додавши їй 
лише невелику деталь – футбольний м’яч. «Footballart» («Футбольне 
мистецтво»). Реклама олівців відомої компанії «Faber-Castell» (Відчуй 
себе Ван Гогом). «Everypieceis a masterpiece» (Кожна деталь – шедевр) 
– на основі його картини «Соняшники».  

Великий художник Сальвадор Далі створював логотипи та 
знімався в рекламних роликах, а образи його картини доволі часто 
використовувалися в рекламних принтах. 

Одна з найвідоміших картин С. Далі, що стала класикою 
сюрреалізму – «Постійність пам’яті». У силу впізнання образів картина 
неодноразово використовувалася в рекламних принтах. У рекламі 
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«Lexus» композиція залишилася такою ж, а ось всі складові картини 
С. Далі замінено на відповідні деталі автомобіля, супроводжуючи 
візуалізацію наступним салоганом: «Every pieceis a asterpiece» (Кожна 
деталь – шедевр). 

За мотивами шедевра Сальвадора Далі «Спокуса Святого 
Антонія» рекламним агентством «Leo Burnett Sao Paulo» (Бразилія) був 
створений приголомшливий деталізований принт – сатирична 
алегорія на сучасну обстановку в світі. Рекламне агентство «Sinar 
Studio» для реклами музичного магазину Hi-Fi Audio вирішило 
використовувати мотиви картини Сальвадора Далі «Мадонна Порт-
Льїгата». Мало кому відомо, що культовий логотип льодяника «Chupa 
Chups» придумав Сальвадор Далі. Дизайн логотипу бренду власникові 
компанії Енріке Бернату намалював його знаменитий земляк 
Сальвадор Дали. Саме він у 1969 році придумав форму квітки для 
логотипу «Chupa Chups», яка з невеликими видозмінами благополучно 
дожила до сьогодні. 

Внесок Сальвадора Далі в рекламу полягає не лише в створенні 
логотипу льодяників «Chupa Chups» – великий художник встиг 
знятися в декількох рекламних роликах – у рекламі шоколаду 
«Lanvin», знаменитого антипохмільного засобу «Alca-seltzer», вина 
«Veterano». образ великого художника – короля епатажу часто 
використовувався й в рекламних принтах. 

 
Рис. 1. Реклама галереї «1/of Gallery» 
 
Іспанське відділення рекламного агентства GREY змалювало 

портрет Сальвадора Далі за допомогою шкаралупи і насіння 
волоського горіха: «Good for thebrain» (Корисно для мозку). Так само 
були складені портрети Людвіга ван Бетховена і Ейнштейна. 

У 1939 році невідомий художник переміг Сальвадора Далі в 
художньому конкурсі. Цей факт вдало використано для реклами 
галереї 1/of Gallery – «Відкрийте для себе ще невідомих художників до 
того, як вони стали відомими» (рис. 1). 

Відомі роботи С.Далі в галузі рекламної упаковки.  Він із 
захопленням розробляв дизайн флаконів, наділяючи їх незвичайною 
формою. Наприклад, власноручно виконав ескіз флакона парфумів, 
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фантазуючи на тему своєї картини «Прояв обличчя Афродіти 
Кнідоської». У своїй роботі С. Далі злегка підкреслив ніс і губи, форми 
яких були запозичені у найвідомішої античної статуї. Упаковка 
парфумів «Salvador Dali» з’явилася за безпосередньої участі С. Далі у 
1983 році. Виготовлений для реклами парфумів флакон, що був напів 
кілограмовою кришталевою скульптурою, виставили в паризькому 
музеї Жакмар-Андре. 

Коли реклама щільно увійшла до життя суспільства, С. Далі 
звертається до неї для створення спеціального ефекту, отакого 
ненав’язливого культурного шоку. У картині «Сонячний столик» 
(1936 р.) він ніби випадково упускає на пісок пачку сигарет «CAMEL», 
а в картині «Поезія Америки» (1943 р.) – використовує пляшку «Кока-
Кола». 

Рекламістів також привертають роботи найвідомішого 
нідерландського графіка Мауріца Ешера, коли їм треба втілити якісь 
неймовірні властивості та можливості рекламованого продукту або 
кампанії.  

 
Рис. 2. Реклама «VolksWagen» 
 
Новозеландське відділення DDB зробило для «Volks Wagen» 

4 Motion серію принтів. Так VW  4Motion просувається як 
універсальний автомобіль для бізнесу. Головна його перевага, 
підкреслена в принтах, прохідність і маневреність. Виконує роботу, 
яку інші робити не можуть, кращі якості комерційного VW втілені за 
допомогою високохудожньої гіперболізації (рис. 2). Креатори взяли за 
основу неевклідову логіку простору Мауріца Ешера й «вбудували» в 
його літографії будівників та власне 4Motion VW. Нараховується 9 
компаній, в яких використано найвідоміші роботи художника. Крім 
Volks Wagen, до речі, «Ешер в рекламі» відзначилися й інші 
автовиробники: «Lexus», «Audi» й «Nissan». А для реклами «Lego» 
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знамениті «Водоспад», «Бельведер» і «Вежу» вибудували з 
конструктора. 

Наведемо ще один приклад використання не тільки образу, а й 
ідеї твору. Знаменита графічна робота Леонардо да Вінчі 
«Вітрувіанська людина», що трактує класичні пропорції, квадратуру 
кола і те, що людина є мірою усіх речей, для рекламіста стала 
приводом для категоричній зміни акцентів. Не людина, але 
автомобіль стає центром композиції. Що таке в сучасному 
«цивілізованому» світі людина без автомобіля? Зараз автомобіль – міра 
всіх речей. Доречі, у рекламі автомобілів наявна велика кількість 
алюзій класики живопису. «Невідому» Крамського, яка на картині 
сидить у кареті, ми бачимо вже в автомобілі. Проте, якої він марки 
(«Мазда»), здогадатися неважко – все перед очима.  

За допомогою «Вітрувіанської людини» рекламується кава 
«LAVAZZA». За технікою виконання це зовсім не старовинна гравюра, 
але хіба можна при цьому не згадати роботу Леонардо да Вінчі? 
Доволі простий хід експлуатує геометрію гравюри, але привертає 
увагу своєю строгістю й похмурим хаосом фону, виконаного у вигляді 
студійної декорації за канонами класичного живопису. Гігантська 
чашка над басейном надає постеру якийсь сюрреалістичний відтінок. 

Для створення рекламного плаката з опорою на живописний 
твір відомого майстра зовсім необов’язково копіювати власне полотно 
й удосконалювати його відповідно до власної фантазії і поставленого 
замовником завдання. Цілком достатньо зробити з картини репліку, 
яка вказує на походження композиції. Так, з підсвідомості сам собою 
випливає образ Мони Лізи, яка у сучасному світі живиться піцою від 
відомого виробника «Піца Хат». 

Ідея відкушування будь-якого їстівного фрагмента картин 
відомих майстрів закладена в основу серії рекламних принтів, що 
прославляють відому марку жувальної гумки «Orbit». Перед 
креаторами не встояв і знаменитий ендіуорхолівський банан, ніс 
Осені з полотна Джузеппе Арчимбольдо. «Завжди після їжі»,– звучить 
переконливо, якщо мати на увазі відновлення за допомогою 
жувальної гумки горезвісного кислотно-лужного балансу в порожнині 
рота. 

У 2007 р. пройшла акція кампанії «Coca-Cola», яка полягала у 
випуску обмеженого тиражу ексклюзивних колекційних банок напою 
з фрагментами картин Сезанна, Ван Гога, Гогена і Руссо з експозиції 
Державного Ермітажу. Напис на банках роз’яснював сутність, того 
що відбувається: «Частина коштів, отриманих від продажу кожної 
банки, піде на підтримку проекту». Справа в тому, що ця 
довгострокова програма фінансово підтримує реконструкцію 
знакових для Санкт-Петербурга шедеврів архітектури.  

Цікавий приклад використання не конкретного твору, а цілого 
напрямку в радянському живописі. При вигляді принтів, які 
рекламують найзнаменитіший радянсько-російський експортний 
продукт (горілка «Столичная»), обізнані люди миттєво згадують «Вікна 
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РОСТА» та прізвища Маяковського й Родченко. Алюзія очевидна не 
для всіх, але естетично все виглядає бездоганно, що є стилізацією 
високого рівня. У рекламі «Chupa-Chups» Мадонна з немовлям у 
виконанні численних художників-класиків знайома будь-якій людині. 
Реклама грає на природній асоціації: «Chupa-Chups» так само 
корисний і незамінний для дітей, як і молоко матері.  

Вдалим прикладом рекламної творчості є рекламна кампанія 
2003 року, розроблена агентством «Publicis» для компанії «Hewlett-
Packard», яка створила концепцію, що зверталася до «покоління i 
мac», до молодих митців, котрі б зрозуміли, як добре працюють з 
принтери HP. Використано ідею художньої галереї, відкритої для всіх. 
Галерея відкривається абсолютно порожньою, й молоді художники, 
дизайнери, фотографи, режисери-початківці, оператори, 
представники арт-спільноти заповнюють цей простір своїми 
роботами, які виводяться за допомогою техніки HP.  

Мистецтво в контексті культури, традиційно, було предметом 
особливих комунікацій, які можуть бути осмислені у вузькому й 
широкому сенсах. По-перше, – це безпосереднє отримання художньої 
інформації певним реципієнтом за допомогою художнього твору. Твір 
мистецтва, як результат творчої діяльності художника, як культурний 
код, що передає певні духовно-ціннісні установки, смисли, образи, 
реалізовані через предметні форми. По-друге, з точки зору процесу 
комунікації, твір мистецтва є класичним повідомленням, в якому 
закладені емоції та думки художника, зашифровані за допомогою 
художньої мови. Сприйняття твору вимагає певних навичок та 
якостей таких як: загальна художня культура й освіченість, інтелект, 
розвинена конкретно-чуттєва система, розуміння художньої мови.  

У широкому сенсі художні комунікації – це все різноманіття 
інформаційних процесів, що існують з приводу того чи іншого твору 
мистецтва, його автора, їх культурно-історичної долі, ставлення до 
них суспільства. У таких комунікаціях зв’язку суб’єктів 
комунікаційного процесу набагато більше, ніж за умов спілкування 
одиничних реципієнтів або їх груп. 

Отже, спілкування художника та публіки будується в рамках 
деякого комунікативного простору, що має вербальні, візуальні, 
семіотичні та інші особливості. Найчастіше в різних комунікативних 
просторах можна спостерігати схожі форми взаємодії та впливу. Так, 
вплив в рамках художньої комунікації в залежності від загальної 
культурної картини світу, що спирається на різні символи, концепти, 
може мати деякі спільні риси з впливом в рамках інформаційного 
простору мас-медіа, пропаганди та реклами. 

Комунікація в полі мас-медіа передбачає інтерпретацію реальної 
дійсності шляхом інформування аудиторії. Відомо, що до масового 
поширення друкарства й грамотності, а сталося це в Європі лише до 
XIX століття, більшість інформації люди отримували саме з картин. 
Принциповою відмінністю є те, що інформація, укладена в мас-медіа 
швидко застаріває, а мистецтво, відбиваючи вічні цінності, а саме, 
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стаючи подібною цінністю, має можливість більш тривалого 
існування. У мистецтві особливе значення має виразна форма, 
інакше кажучи, більшою мірою важливо не «що», а «як». В 
інформаційному просторі мас-медіа пріоритетне значення має зміст. 
Мистецтво прагне до суб’єктивності, мас-медіа – об’єктивності. 

Уже неможливо собі уявити світ без бігбордів, рекламних 
роликів, слоганів, інших рекламних трюків для просування тих чи 
інших товарів. Враховуючи, що з кожним днем попит на рекламу 
тільки зростає, то існує постійна необхідність шукати нові шляхи 
впливу на свідомість людини. 

Раніше банальної картинки і голосу диктора цілком вистачало 
для того, щоб звернути увагу адресата на певний рекламний продукт, 
бо саме це в той час було головним завданням реклами. Про різні 
підводні течії, зокрема, психологічний вплив та інше, тоді мова не 
йшла. Не було поняття прихованої реклами, коли герой улюбленого 
фільму в кадрі закурює цигарку саме марки «Х». 

Поступово до стандартного повідомлення про рекламований 
продукт почали приєднуватися музичний супровід, хореографія, 
предмети мистецтва. У телевізійних роликах стали знімати відомих 
людей, намагаючись за їх рахунок підвищити довіру людей до того чи 
іншого товару або послуги. Таким чином, реклама сама стала чимось 
на зразок синтетичного виду мистецтва. Вона об’єднує та комбінує в 
собі безліч різних напрямків і сфер людської діяльності. 

Одне з головних завдань реклами – спочатку викликати 
симпатію, а потім довіру людини. Наприклад, якщо ви шалено 
любите котів, маєте до них найтепліші почуття, то підсвідомо 
переймаєтеся довірою й до продукту, який намальований на плакаті 
поруч з вашою улюбленою тваринкою. Якщо ви фанат якогось, 
актора, співака чи політика та вибираєте питну воду в магазині, 
ваша рука сама потягнеться до тієї пляшечки, яку ви бачили по 
телевізору в його руці. Ось такий досить простий механізм впливу на 
людську підсвідомість успішно використовує рекламодавець щодня. 

Висновки. Використання в рекламі предметів мистецтва теж 
має певний соціальний підтекст. Справа в тому, що предмети 
старовини, вічно популярна класична музика – все це в підсвідомості 
людей за фіксувалося як щось надійне і якісне. Музика Баха чи 
Глинки, картини Айвазовського, статуя Венери Мілоської – це вже 
безперечний бренд, який століттями відстоював право бути 
шедевром. Тому ці предмети мистецтва чинять на людей особливий 
вплив. Товар, який неодмінно буде блищати в променях слави 
подібного світового шедевру, автоматично набуває спільні з ним 
риси. На людей така реклама справляє більше враження.  

Відомо, що твори мистецтва мають певну доброчинну 
енергетику, адже вони століттями накопичували в собі позитивні 
емоції людей. Відповідно, цією енергетикою вони діляться з 
рекламними продуктами. А це теж позитивно впливає на 
ефективність реклами, в якій вони задіяні. Наявність чогось 
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містичного в картинах відомих художників доведено відгуками 
багатьох людей, яким пощастило споглядати наживо полотно «Мони 
Лізи» пензля Леонардо да Вінчі, «Чорний квадрат» Малевича або інші 
світові шедеври. 

Отже, рекламний образ, створений на основі художнього образу 
твору мистецтва, є ефективним інструментом втілення 
комунікативної ідеї рекламного повідомлення. Він сприяє 
забезпеченню комунікативної значущості і культурно-естетичної 
цінності реклами. 
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Faculty of law, State Institute of International Relations of Moldova. 
 
Abstract 

In the article it has been pointed out at double nature of tasks, which are 
set to a governmental authority chief in a government body (organization of 
efficient functioning of such a government body, on the one hand, and 
observance of rights and legitimate interests of citizens and organizations, on 
the other hand). It has been proved, that the principles, on which the activity of 
such chiefs is based on, serve to help in achieving of the mentioned above. The 
system of principles of the activity of a civil service in a government body has 
been analyzed, and feasibility to unite them into two groups – socio political 
and functional and organizational – has been proved. Of course, while 
characterizing the activity of a chief of governmental authority in a government 
body, it is possible to separate the system of principles, on which it is based. 
However, before considering the issue, it is reasonable to examine the 
principles of state administration and civil service in general, because, as it has 
been mentioned above, the principles of performance of the last combine the 
principles of two types: of state administration and of civil service. 

The principles of activity of a chief of civil service, who has the status of 
civil servant, must base on principles of two types: of state administration and 
civil service. The system of activity of a chief of civil service in a governmental 
body is necessary to combine into following two groups: socio-political (legality, 
observance of human and citizen rights, transparency, publicity, openness, 
political impartiality, protection of the rights, etc) and organizational and 
functional (competence, normative activity, responsibility, principle of 
obligation to implement the decisions of superior managers, principle of career, 
auditability and accountability, objectivity and impartiality during executive 
decision-making, etc.) 
Key words: state administration, civil service, government body, a chief of 

governmental authority in a government body, principles administration. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ 
ОРГАНІВ, ЯКІ МАЮТЬ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 

 
Назарія Сергій  

 
Авторське резюме 

В статті акцентовано увагу на подвійній природі завдань, що стоять 
перед керівником державної служби в державному органі (організація 
ефективного здійснення функцій такого органу державної влади – з одного 
боку, і забезпечення пріоритету захисту й дотримання законних прав та 
інтересів громадян і організацій – з іншого). Доведено необхідність 
розробки принципів покликаних забезпечити сприяння в діяльності таких 
керівників на засадах адекватності. Проаналізовано систему принципів 
діяльності керівника державної служби в державних органах влади та 
обґрунтовано доцільність об’єднати їх у дві групи: соціально-політичні та 
організаційно-функціональні. Ефективність та результативність роботи 
органів державного управління всіх рівнів насамперед залежить від їх 
керівників, тому що саме керівник організовує роботу структурних 
підрозділів органу та в цілому забезпечує його діяльність, керівник 
наділений найбільшим обсягом службово-владних повноважень у 
підлеглому державному органі й має величезний вплив на всі сфери його 
діяльності. При цьому перед керівником державної служби в державному 
органі стоїть подвійне завдання: організація ефективного здійснення 
закріплених у законодавстві специфічних, притаманних такому органу 
державної влади функцій та завдань і забезпечення пріоритету захисту й 
дотримання законних прав та інтересів громадян, організацій. Досягненню 
зазначеного й покликані сприяти принципи, на яких базується діяльність 
керівника державної служби в державному органі. Певна річ, що 
принципи діяльності керівника державної служби в державному органі, 
виходячи із особливого статусу останнього, поєднують у собі принципи 
двох видів: державного управління та державної служби. Проте 
враховуючи той факт, що останні не є «сталими» догмами, з часом вони 
удосконалюються та конкретизуються, їх еволюція обумовлена 
кардинальними змінами в концепції державного управління, що наразі й 
відбувається в країнах пострадянського простору, особливої актуальності 
набуває здійснення нових розробок у цій галузі. У зв’язку з цим автором 
статті досліджено та систематизовано основні принципи діяльності 
керівників державних органів, які мають статус державного службовця.  

Діяльнысть керівника державної служби, що має статус державного 
службовця, маэ базуватися на принципах двох видів: державного 
управління та державної служби. Систему ж роботи керівника державної 
служби в державному органі доцільно об’єднати у такі дві групи: соціально-
політичні (законність, принцип дотримання прав людини та громадянина, 
гласність, публічність, відкритість, політична неупередженість, принцип 
захисту прав тощо) та організаційно-функціональні (компетентність, 
нормативність діяльності, відповідальність, принцип обов’язковості 
виконання рішень вищестоящих керівників; принцип кар’єри, 
підконтрольність та підзвітність, об’єктивність та неупередженість під час 
прийняття управлінських рішень тощо). 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ СТАТУС 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

Назария Сергей 
 

Авторское резюме 
В статье обращено внимание на проблему двойной природы задач, 

стоящих перед руководителем государственной службы в государственном 
органе (организация эффективного осуществления функций такого органа 
государственной власти – с одной стороны, и обеспечения приоритета 
защиты и соблюдения законных прав и интересов граждан и организаций 
– с другой). Доказано, что достижению указанного призваны 
способствовать принципы, на которых базируется деятельность таких 
руководителей. Проанализирована система принципов деятельности 
руководителя государственной службы в государственном органе, 
обоснована целесообразность объединить их в следующие две группы: 
социально-политическую и организационно-функциональную. 
Эффективность и результативность работы органов государственного 
управления всех уровней в первую очередь зависит от их руководителей, 
потому что именно руководитель организует работу структурных 
подразделений органа и в целом обеспечивает его деятельность, 
руководитель наделен большим объемом служебно-властных полномочий в 
подчиненном государственном органе и имеет огромное влияние на все 
сферы деятельности этого органа. При этом перед руководителем 
государственной службы в государственном органе стоит двойная задача: 
организация эффективного осуществления закрепленных в 
законодательстве специфических, присущих такому органу 
государственной власти функций и задач и обеспечения приоритета 
защиты и соблюдения законных прав и интересов граждан и организаций. 
Достижению указанного и призваны способствовать принципы, на 
которых базируется деятельность руководителя государственной службы в 
государственном органе. Разумеется, принципы деятельности руководителя 
государственной службы в государственном органе, исходя из особого 
статуса последнего, сочетают в себе принципы двух видов: 
государственного управления и государственной службы. Однако учитывая 
тот факт, что последние не являются «застывшими» догмами, со временем 
они совершенствуются и конкретизируются, их эволюция обусловлена 
кардинальными изменениями в концепции государственного управления, 
пока и происходит в Украине, особую актуальность приобретает 
осуществление новых разработок в этой области. В связи с этим автором 
статьи исследованы и систематизированы основные принципы 
деятельности руководителей государственных органов, имеющих статус 
государственного служащего. 

Деятельность руководителя государственной службы, имеющего 
статус государственного служащего, должна базироваться на принципах 
двух видов: государственного управления и государственной службы. 
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Систему же работы руководителя государственной службы в 
государственном органе целесообразно объединить в следующие две 
группы: социально-политическая (законность, принцип соблюдения прав 
человека и гражданина, гласность, публичность, открытость, политическая 
беспристрастность, принцип защиты прав и т.п.) и организационно-
функциональная (компетентность, нормативность деятельности, 
ответственность, принцип обязательности выполнения решений 
вышестоящих руководителей, принцип карьеры, подконтрольность и 
подотчетность, объективность и беспристрастность при рийняття 
управленческих решений и т.д.). 
Ключевые слова: государственное управление, государственная служба, 

государственный орган, руководитель государственной службы в 
государственном органе, принципы управления. 
 
Problem statement and relevance. Efficiency and performance of 

all levels state administration bodies depend on their chiefs, because the 
very chief organizes the work of the structural subdivisions of the body 
and assures its activity in general, the chief is vested with the biggest 
range of official and power authority in the subordinate government body 
and has the great impact on all spheres of this body performance. 
Furthermore, the chief of civil service in the government body faces the 
double task: organization of efficient maintenance of statutory, specific 
and intrinsic to the very government body functions and missions and 
assurance of protection and observance of rights and legitimate interests 
of citizens and organizations. The principles on which the activity of a 
chief of governmental authority in a government body is based, serve to 
help in achieving the mentioned above. 

Naturally, the principles of the activity of a civil service chief in a 
government body, considering the special status of the last, combine 
principles of two types: of state administration and of civil service. 
However, taking into consideration the fact, that the last are not rigid 
dogmas (they are improved and detailed), their evolution is determined 
by fundamental changes in the concept of state administration, what is 
actually taking place in Ukraine. Carrying out of new developments in 
this sphere acquires special significance. 

In this regard the object of this article is research and 
systemization of the main principles of activity of governmental bodies’ 
chiefs, who have the status of civil servants. And we find it necessary to 
start this research with clearing up the question as for definition of the 
category «principles». Thus, «a principle» (from Latin principium) in 
general is considered as scientific or ethic source, reason, rule, basis, 
which one keeps to [3, p. 431].  

The main material. According to general-theoretical conditions, 
principles of law are the main basics, fundamental principle of the 
corresponding legal system. Difference of principles of law from scientific 
and philosophical ones is, first of all, in that for the first ones it is 
necessary to have consolidation in rules of law owing to the requirement 
of special protection, assured by the power of state coercion [7, p. 83]. 



Том ІІІ, Випуск 4, Серія «Спеціальні та галузеві соціології» 

134 

Therefore, the ideology of law becomes its principle only in case when it 
is consolidated directly in the law: its content and forms[5, p. 105].  

However, experts in general theory of law focus their attention on 
different approaches for consolidation and interpretation in different laws 
and regulations, what is hardly justified. That’s why there is a chance to 
separate two ways for consolidation of principles in rules of law: textual 
(direct consolidation) and notional (indirect consolidation – results from 
rules analyses).  

The main purpose of a principle of law is that it determines basic 
direction and makes the bases for further concretization of content of 
general rule in the corresponding rules of law. Moreover, principles of law 
become eliminators of gaps in the law and also play a key role in the 
process of dispute resolution, acting like peculiar legal guidelines. 

Of course, while characterizing the activity of a chief of 
governmental authority in a government body, it is possible to separate 
the system of principles, on which it is based. However, before 
considering the issue, it is reasonable to examine the principles of state 
administration and civil service in general, because, as it has been 
mentioned above, the principles of performance of the last combine the 
principles of two types: of state administration and of civil service.   

It is to be noted that in scientific literature there are different views 
on criteria for classification of principles of state administration and civil 
service. 

Thus, the authors of course of lectures on «General theory of 
administration» provide with the following systematization of principles of 
state administration:  

– general – principles of systemacity, objectivity, self-regulation, 
feedback, optimality, information sufficiency, democracy, publicity, 
competitiveness, stimulation;  

– partial – principles, that are used in different subsystems or 
public spheres (economical, socio political, spiritual), and principles, that 
are used for analysis of different social phenomena, organizations, 
institutes; 

– organizational and technological – principles of combination of 
state, regional and local administration, specificity, division of labour, 
principle of hierarchy, unity of giving orders, delegation of authorities, 
range of powers [6,  p. 167].  

Keep to another standpoint D. P. Zerkin and V.G. Ignatov. In their 
opinion, it is necessary to differentiate principles of state administration 
into system-wide methodological; general methodological; principles that 
regulate administration as a socio political process; organizational, 
systemic functional and every group has a score of principles [4, p. 127]. 
Concerning given opinion, G. V. Atamanchuk properly notices that in 
this case «there is no even a matter for argument», because such a 
systematization doesn’t have any criterion[1, p. 141]. In the researcher’s 
opinion, it is necessary to classify principles of state administration in 
the following way:  
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1) socio-political principles, formulated as the result of knowledge 
of social nature of state administration, general regularities and main 
peculiarities of its development;  

2) functional and structural principles, which have been abstracted 
with the help of research of interaction of components of a subject and 
an object of state administration and uncover regularities of the 
structure of state and control actions;  

3) organizational and structural principles, that reflect the 
character, regularities and specificity of the structure of state 
administration (mainly systems of its bodies) and become starting points 
while its formation and improving, and also while organizing state and 
administrative actions; 

4) principles of state management activity, that uncover the 
regularities, relations and interrelations of methods, forms and stages of 
management activity of governmental bodies while forming and realizing 
of management functions and supporting of own criterion viability. 

Coming to the principles of civil service, first of all, it is necessary 
to take a note of the fact that unlike the principles of state 
administration, the last have gained the implementation in legislation of 
Ukraine. 

Regarding legislative consolidation of principles of civil service, 
N. Yanuk explains, that among given list one can conditionally separate 
constitutional and organizational and functional principles of the last [8, 
 p. 120]. The researcher has identified service to the people of Ukraine, 
legitimacy, supremacy of law, etc. as the constitutional principles. 
Regarding organizational and functional principles, the author has 
pointed out that the last are taken into account while passing civil 
service, career progress, professional development of servants, etc. Thus, 
N. Yanuk notes that selection of organizational and functional principles 
is conditional and correlated with inner structuring of civil service and 
directed to assuring stability and increasing of professional activity of 
civil service. 

Holds to another approach V. D. Grazhdan. He finds it necessary, 
while classifying principles of civil service, to separate three groups of 
principles: constitutional, organizational and supportive [2,  p. 129]. The 
researcher has identified federalism, legitimacy, precedence of law and 
liberties of a human and a citizen, equal access to civil service as 
constitutional principles; unity of the legal and institutional framework of 
civil service, interrelation of civil and municipal services, openness of 
civil service, professionalism and competence of civil servants, protection 
of civil servants from unlawful intervention into their professional and 
official activity – as organizational principles; and optimization of state 
administration, rational administration, automatic substitution of an 
absentee, principle of unity of  trust and control, etc – as supportive 
principles.  

As we can see, there are a lot of different approaches to 
systematization of principles of state administration and civil service, 
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that shows great difficulties in separation of systematization bases, and 
having analyzed different views of researchers on grouping criteria of 
both – principles of state administration and principles of civil service – 
we form our own view of systematization of principles of activity of a chief 
of civil service in governmental body. However, we would like to note, 
that it is very difficult to give completely exhaustive list of principles of 
the activity of the last. That’s why, with a certain convention we move to 
considering of the definite question. Thus, principles of activity of a chief 
of governmental body, who has a status of civil servant, are necessary to 
classify in following way: 

1. Socio-political: 
– principle of legality, that stipulates strict observance of laws and 

corresponding laws and regulations by a chief of governmental body and 
results from the content of Article 19 of the Constitution of Ukraine, 
which says that governmental authorities and municipal authorities, 
their servants must act only on the ground of, within the powers and in a 
manner, provided under the Constitution and legislation of Ukraine; 

– principle of observance of human and citizen rights, that comes 
from the Constitution of Ukraine, where it is stated that a human, his life 
and health, honour and dignity, inviolability and safety are considered to 
be the highest value, and rights and freedoms and their assurance 
determine the content and orientation of the activity of the state 

– principle of transparency, that foresees the obligatoriness of 
passing of documents, conclusions on corresponding bodies activity 
through representative bodies; 

– principle of publicity, that foresees bringing results of their 
activity to the society;  

– principle of openness, which is implemented in the corresponding 
processes, meaning that corresponding processes must take course in 
the way that all their participants and other persons can observe the 
taken steps; 

– principle of political impartiality means that a civil servant must 
objectively fulfill his official duties apart from party membership and 
personal political beliefs. The civil servant while performing his official 
duties doesn’t have the right to take actions, which show his political 
views or indicate his personal attitude to certain political parties;  

– principle of protection of the rights of a chief of governmental 
body, who has the status of civil servant is implemented in the right to 
conduct official investigation by request of a civil servant with the aim of 
withdrawal unjustified charge, in his opinion, or suspicion. 

2. Organizational and functional: 
– principle of competence, which is one of the main principles 

defining the legal status of any governmental body. There are some 
requirements for the chiefs of state administration like definite 
educational level, professional work experience, which aim to gain 
competence of the whole body;  
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– principle of normative activity, that foresees normative securing 
«borders of control» of a chief of state administration in a governmental 
body, namely defining of the sphere of public relations, which are 
regulated by this chief;  

– principle of responsibility is implemented in that a chief of staff, 
who is responsible to a chief of corresponding governmental body or 
government agency of Autonomous Republic of Crimea is responsible for 
functioning of civil service in this body, unless otherwise is provided by 
the law;  

– principle of obligation to implement the decisions of superior 
managers; 

– principle of career; 
– principle of auditability and accountability;  
– principle of objectivity and impartiality during executive decision-

making, etc.  
Conclusion. Thus, we can conclude, that principles of activity of a 

chief of civil service, who has the status of civil servant, must base on 
principles of two types: of state administration and civil service. The 
system of activity of a chief of civil service in a governmental body is 
necessary to combine into following two groups: socio-political (legality, 
observance of human and citizen rights, transparency, publicity, 
openness, political impartiality, protection of the rights, etc) and 
organizational and functional (competence, normative activity, 
responsibility, principle of obligation to implement the decisions of 
superior managers, principle of career, auditability and accountability, 
objectivity and impartiality during executive decision-making, etc.). 
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НІККОЛО ДІ БЕРНАРДО МАКІАВЕЛЛІ: КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Маргулов Артур Худувич 
професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін,  

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 
 

Авторське резюме 
Найважливіша тенденція, яку розглядає сучасна соціологія полягає у 

зверненні до суб’єктивності, до виявлення активного початку в соціальній 
дії. Проте далеко не всі соціологи розуміють, що реалізація цього активного 
початку відбувається, перш за все через, владні відносини, через більш 
менш осмислену участь в політичному процесі. В історії правових вчень та 
сучасній політичній теорії існує безліч концепцій присвячених розвитку 
теорії ідеальної держави та всі вони замикаються на людині, як 
першоджерелі походження влади й держави в статті зроблено аналіз 
ключових положень теорії «ідеальної держави» Нікколо ді Бернардо 
Макіавеллі. Автор акцентує увагу, на тому, що найважливішим для 
кожного суспільства є розвиток освіченості та духовних складових людини, 
яка формує суспільство на засадах громадянської активності, а остання, в 
свою чергу, виступає основним джерелом державотворення. Однак, аналіз 
ідей Н. Макіавеллі, дозволив провести аналогію щодо певних політичних 
засад устрою нашої держави і сучасного українського суспільства. 
Висвітлюючи концепцію індивідуалістичної соціальної відповідальності 
Нікколо Макіавеллі автор звертає увагу на ту особливість, що науковець 
епохи відродження звільнив людину від моральних і релігійних ілюзій, 
визнавши лише один фактор індивідуалістичної орієнтації – матеріальний 
інтерес та відвівши видатну роль в ідеалі сильної держави патріотичному 
почуттю. 
Ключові слова: громадянське суспільство, держава, політичні еліти, 

керівник держави, політична діяльність, політичне управління, 
політична участь. 

 
ТЕОРИЯ «ИДЕАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА»  

НИККОЛО ДИ БЕРНАРДО МАКИАВЕЛЛИ: КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ 
 

Маргулов Артур Худувич 
 

Авторское резюме 
Важнейшая тенденция, на которую обращает внимание современная 

социология єто присутствие субъективности при выявлении активного 
начала в рамках социального действия. Однако далеко не все социологи 
понимают, что реализация этого активного начала происходит, прежде 
всего, в условиях присутствія властных отношений, через более или менее 
осмысленное участие гражданина в политическом процессе. Подобніе 
отношения являються основой для формирования гражданського 
общества. В истории правовых учений и разития современной 
политической теории существует множество концепций посвященных 
анализу государства и все они замыкаются на человеке, как 
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первоисточнике происхождения власти и государства, поєтому в статье 
проведено исследование ключевых положений теории «идеального 
государства» Никколо ди Бернардо Макиавелли. Автор акцентирует 
внимание на том, что самым важным для каждого общества является 
развитие образовательной и духовной составляющих человека, что 
способствует формированию общества на принципах гражданской 
активности, которая, в свою очередь, выступает основным источником 
государства. Однако, анализ идей Н. Макиавелли, позволил провести 
аналогию в отношении определенных политических устоев устройства 
нашего государства и современного украинского общества. Освещая 
концепцию индивидуальной социальной ответственности Никколо 
Макиавелли автор обращает внимание на ту особенность, что ученый 
эпохи Возрождения освободил человека от моральных и религиозных 
иллюзий, признав лишь один фактор политического ориентира для 
индивида – материальный интерес и отведя выдающуюся роль в идеале 
сильного государства патриотическому чувству. 
Ключевые слова: гражданское общество, государство, политические єлиті, 

глава госудасртва, политическая деятельность, политическое 
управление, политическое участие. 

 
THEORY OF THE «IDEAL STATE» 

NICCOLO DI BERNARDO MACHIAVELLI: KEY POSITIONS 
 

Artur Margulov 
 

Abstract 
The most important trend that modern sociology considers is to turn to 

subjectivity, to identify the active principle in social action. However, not all 
sociologists understand that the realization of this active principle occurs, 
primarily because of power relations, through more or less meaningful 
participation in the political process. In the history of legal doctrines and 
modern political theory, there are many concepts devoted to the development of 
the theory of the ideal state and they all lock on the person as the primary 
source of the origin of power and the state. The article analyzes the key 
provisions of the theory of the "ideal state" by Niccolo di Bernardo Machiavelli. 
The author focuses on the fact that the most important for each society is the 
development of education and spiritual components of a person, forms a 
society on the principles of civic activity, and the latter, in turn, acts as the 
main source of the state. However, the analysis of N. Machiavelli's ideas 
allowed us to draw an analogy with regard to certain political foundations of 
the structure of our state and modern Ukrainian society. Highlighting the 
concept of individualistic social responsibility of Niccolo Machiavelli, the author 
draws attention to the feature that the Renaissance scholar freed man from 
moral and religious illusions, recognizing only one factor of individualistic 
orientation – material interest and giving an outstanding role in the ideal of a 
strong state to a patriotic feeling. 

Thus, the essence of the understanding of state power in a democratized 
society lies, first of all, in identifying its really active start. Power not only 
reflects interests, it creates new relationships, constructs social peace, 
changing the social space. In this case, the constructive activity of the 
authorities is carried out regardless of whether the society is experiencing a 
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period of stability or crisis, accompanied by loss of controllability, dual power 
or powerlessness. 
Key words: сivil society, the state, political affairs, the head of the state, 

political activity, political management, political participation. 
 

Постановка проблеми. Соціальне буття сучасної людини 
вимагає від неї послідовної діяльності у рамках певних спільнот, 
частиною яких вона так чи інакше перебуває на протязі життя. 
Спрямованість сучасного суспільного розвитку здебільше 
визначається переходом до людини зі технізованим складом 
мислення. За таких умов характер її діяльності проявляється у 
реалізації якісних особливостей. Як зазначається у цивілізаційної 
теорії трьох хвиль Е. Тоффлера, саме діяльнісний процес перетворює 
людину «першої» природи на людину «другої» технізованої та цей 
процес підкорений загальній меті, інтересам та потребам суспільства 
[1, с. 12]. 

Варто погодитись, що загальний зміст людських завдань, 
намагань та дій визначає певну лінію розвитку суспільства та його 
перспективи. Визначаючи механічний характер діяльності людини 
постає проблема щодо вивчення впливу її світоглядної природи, рівня 
освіченості та моральних якостей на процес розвитку суспільства.  

Найважливіша тенденція, яку розглядає сучасна соціологія 
полягає у зверненні до суб’єктивності, до виявлення активного 
початку в соціальній дії. Проте далеко не всі соціологи розуміють, що 
реалізація цього активного початку відбувається, перш за все через, 
владні відносини, через більш менш осмислену участь в політичному 
процесі. В історії правових вчень та сучасній політичній теорії існує 
безліч концепцій присвячених розвитку теорії ідеальної держави та 
всі вони замикаються на людині, як першоджерелі походження влади 
й держави. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Усталеною 
традицією в політичному та соціологічному дискурсах є розгляд 
питання участі особистості в державотворенні крізь діяльнісну 
призму. Так, наприклад, О. Ю. Мелешкіна визначає політичну участь 
як «більш-менш регулярне та, зокрема, інструментальне застосування 
акторами різних форм політичної діяльності, за допомогою якого 
громадяни намагаються впливати на процес прийняття політичних 
рішень» [5, с. 154], а О. О. Чемшит – як «будь-яку дію чи бездіяльність, 
спрямовану на зміну чи збереження існуючого способу розподілу 
ресурсів у масштабах усього суспільства» [8, с. 254].  

Не можна не погодитись з думкою В. І. Бортнікова про те, що на 
сучасному етапі розвитку науки найоптимальнішим варіантом 
співвіднесення категорій «політична участь» і «політична діяльність» 
можна вважати такий: «політична діяльність індивідів може 
здійснюватись як політична участь і політичне функціонування. 
Політична участь охоплює непрофесійну сферу політичного життя 
суспільства. Політичне функціонування ж сукупно означає 
професійну політичну діяльність» [2, с. 53]. Щоправда, сам автор 
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наголошує на певній умовності такого твердження, адже в політиці 
не завжди вдається провести чітку грань між професійною і 
непрофесійною діяльністю політика.  

Зазначені концепції на є новими. Так ще в роботах 
Н. Макіавеллі створено струнку теорію дій для подолання складних 
політичних ситуацій, яка уявляє чітку, логічну систему вирішення 
найгостріших політичних проблем, основні положення якої викладені 
в глибокій і серйозній праці «Государ» [4]. 

Крім того, протиставляти суб’єкти (громадянина й професійного 
політика) через їх належність до різних множин також некоректно, 
адже будь-який політик є одночасно громадянином, тобто, 
здійснюючи професійну політичну діяльність, він тим самим реалізує 
певну форму політичної участі. «Функціонування» також належить до 
загальновживаних термінів і може використовуватися не тільки у 
значенні «функціонерства» для опису виконання певної функції 
елементом системи. Попри всі зауважені обмеження, 
підпорядкування політичної участі як однієї із форм політичної 
діяльності може бути прийнятним у межах діяльнісного підходу 
(наприклад, для аналізу структури чи мотивації політичної участі) або 
в межах протиставлення таких суб’єктів політики, як владна еліта і 
маси, держава та громадянське суспільство.  

Тому метою статті є аналіз ключових положень теорії 
«ідеальної держави» Нікколо ді Бернардо Макіавеллі. 

Виклад основного матеріалу. Дуже часто, розглядаючи 
політичну діяльність, розрізняють широке і вузьке тлумачення цього 
поняття. Політична діяльність у широкому значенні слова – це 
діяльність політичної сили як важливого елемента політичної системи 
(легальної влади), що спрямовує життя соціуму. Політична діяльність 
у вузькому розумінні – це активність суб’єктів, пов’язана з 
реалізацією їхніх інтересів у суперництві з іншими суб’єктами, щоб 
бути представленими в органах управління.  

Влада, яка виражається у активному її використанні 
громадянами може бути максимально ефективною, а от же людина 
як суб’єкт суспільної діяльності, довгий час була відтягнута на задній 
план та переведена зі змісту історичного розвитку до 
функціонального засобу, що обслуговує техніку та виробництво. Це 
загальна риса як для теорії формацій К. Маркса так і для теорії 
Першої, Другої та Третьої цивілізаційних хвиль Е. Тоффлера. Людина 
як сукупність соціальних якостей, які вона реалізую при взаємодії у 
соціумі та потреб, якими керується у суспільній діяльності випали з 
сфери дослідження футурологів [6, c. 203]. 

Таким чином, варто акцентувати увагу, на тому, що 
найважливішим для кожного суспільства є розвиток освіченості та 
духовних складових людини, яка формує суспільство на засадах 
громадянської активності, котра й виступає основним джерелом 
державотворення. Однак, ідеї Н. Макіавеллі можна побачити в 
основах устрою нашої держави і сучасного українського суспільства, 
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а його настанови цілком могли б бути сприйняті вітчизняними 
політиками, для запобігання багатьох помилок. Приклади яких ми 
можемо спостерігати, якщо звернемося до аналізу перебігу подій в 
Україні впродовж останніх трьох років. 

Реальність громадянського суспільства визначається 
співвідношенням ідеалу, ідеального проекту і реального стану 
суспільства, яке здійснює такий проект. Це, по суті, перманентний 
процес вдосконалення суспільства, влади, політики і людини, який 
охоплює всі без винятку аспекти життя, так само як процеси 
досягнення свободи, рівності, справедливості та інших соціальних, 
політичних, моральних і культурних цінностей. 

З часів існування організованого суспільства багато хто з 
українського політикуму намагався давати ті чи інші визначення 
суспільству, владі, формі державного управління, видам політичної 
участі громадян та принципам політичного підпорядкування. Багато 
століть людство змінювалося: змінюючи й життя, суспільство, 
уявлення про етику та мораль, доступність та обмеженості свободи і 
дій, про владу небагатьох і більшості, про те, хто повинен правити, а 
хто підкорятися. Еволюція політичної думки приймала різні форми та 
види. Виникали нові теорії та зникали старі, що не відповідають 
існуючим нормам політичного права; захищалися або заперечувалися 
думки та твердження мислителів. Механізми політичної влади за 
довгий час існування цивілізацій пройшов багаторівневу систему 
проб і помилок, на практиці показавши всі свої позитивні та 
негативні сторони, корисні та шкідливі для суспільства якості. 
Врешті решт виникла наука управління державою, а разом з нею – 
ідея громадянського суспільства. 

Вихідна ідея громадянського суспільства  перетворення 
колективності, організованої за законами природи спільного життя 
людей в суспільстві, і розвитку людини, яка вийшла зі світу загальної 
ворожнечі, необмеженої свободи, в громадянина цього суспільства. 
Цивілізоване та гуманізоване, таке суспільство стає спроможним 
сформувати особистість громадянина нового типу, який в свою чергу 
створює нове громадянське суспільство. Силою, яка формує і зв’язує 
ці дві категорії (колектив та особистість), було визначено владу 
держави, що також трансформувалась у владу нового сучасного типу. 

Саме про необхідність для ефективного управління в сучасному 
суспільстві особливого типу людини наголошував вже в ХХ столітті 
Е. Тоффлер в чому варто з ним погодитись, адже він перший почав 
говорити не лише про новий тип громадянина, а й про його новий 
соціальний характер [7, c. 354]. У разі узгодженості соціальних норм, 
вимог з особистісними цінностями, ідеалами, настановами, 
уподобаннями формуються просоціальні мотиви поведінки: 
соціальний, альтруїстичний, громадянської відповідальності. 
Показником ставлення до суспільно-політичного життя є мотив 
політичного інтересу, що забезпечує людині адаптацію в політичному 
просторі, відображає зв’язки особистості з політичним світом. 
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Однак, передумови виникнення зазначеної теорії сягають своїм 
корінням ще епохи стародавнього світу. В античній Греції, де поліс 
став основою суспільства, віссю державності, Аристотель і Платон – 
проповідники демократичної думки, вважали демократію не 
найкращою з форм правління, оскільки вона надає людям надмірну 
свободу влаштовувати життя на свій розсуд. Відродження 
подарувало світу концепцію представницької демократії, викладеної 
в роботах Ж.-Ж. Руссо, що розширило рамки визначення ролі 
держави для суспільства, надаючи перевагу формам правління, що 
віддають виконавчу владу в руки монарха або обмеженого кола осіб.  

Правління народом, як основу існування держави, визнавали 
всі політики та державні діячі. Навіть сьогодні некерований натовп 
вважається найголовнішою загрозою для держави, що неодноразово 
використовувалось в політичних технологіях ХХІ століття. Тому 
особливого гостро постає питання направлення влади у потрібному 
руслі, адже інакше всі праці будуть марними, а втратите стабільність. 
Одним з перших, хто започаткував науковий аналіз зазначеної 
проблеми, застосувавши свій досвід і практичні знання всієї історії 
існування держави, був італієць Нікколо Макіавеллі. 

Його праці по-різному оцінювалися сучасниками й 
дослідниками сьогодення, але за шість століть вони аж ніяк не 
втратили інтересу до себе й не позбавилися своєї актуальності. 
Управляти державою з позиції сили, чи використовувати ліберальніші 
підходи, як вести себе в зовнішній політиці, спілкуючись з сусідніми 
державами, як влаштовувати армію й казначейство, як процвітати і 
домагатися могутності у всіх сферах діяльності – усі ці аспекти 
надзвичайно докладно розглядав у своїх роботах Н. Макіавеллі. Адже 
й в сучасному світі зазначені аспекти, безумовно, вже добре 
опрацьовані та мають вигляд цілком визначений з позицій усталених 
політичних норм, однак, для того щоб зрозуміти, що є держава тепер 
і якою вона повинна бути, які еволюційні щаблі держапарату 
залишили чіткі сліди присутності в реаліях існування сучасних 
держав, а також яку роль відіграє громадянське суспільство в 
процесах державотворення, потрібно знати праці Н. Макіавеллі. 

У політично-історичній розвідці «Государ» Н. Макіавеллі писав: 
«... Государ, якщо він хоче зберегти владу, повинен придбати вміння 
полишати добро й користуватися цим умінням, дивлячись по потребі» 
[4, c. 283]. Відомі з історії політики в виправдання своїм злодіянням 
прикривалися знаменитою фразою науковця: «Політика не знає 
моралі», залишаючи поза увагою той аспекти, що науковець вкладав 
в термін мораль виключно релігійний аспект. За сучасності ця фраза 
мала б вигляд: «Політика та релігія не сумісні», оскільки: 

– політика є особливою сферою людської діяльності, вона має 
свої закономірності, які повинні бути вивчені й випробувані, а не 
виведені з «Святого письма»; 

– мораль приватної особи і громадського діяча – відрізняються 
за своїми контекстами та сферою охоплення своїм впливом 
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суспільства, бо «великі люди соромом вважають невдачу, а не 
порушення слова»; 

– ідея значною мети – моральна відповідальність в мети, а не в 
коштах. 

Хотілося б зауважити, що Н. Макіавеллі зневажав плебс, і 
використовуючи термін «народ», мав на увазі перш за все найбільш 
заможні й громадсько активні стани мешканців міст. Обґрунтовуючи 
це тим, що соціальні закони розвитку суспільства вказують на 
необхідність дотримання саме динамічного характеру діяльності, яка 
втілює реальні можливості в супереч природним та соціальним 
факторам. У даному контексті вірне виявлення реальних 
можливостей громадян сприяє визначенню домінуючих тенденцій, а 
тому й постає головною метою ефективного управління суспільством. 
Адже, якою б не було більшість, нею завжди буде керувати меншість. 
Тому особливу увагу політичний мислитель ренесансу звертає на 
проблему відсторонення церкви від влади. 

У концепції індивідуалістичної соціальної відповідальності 
Нікколо Макіавеллі звільнив людину від моральних і релігійних ілюзій, 
визнавши лише один фактор індивідуалістичної орієнтації – 
матеріальний інтерес та відвівши видатну роль в ідеалі сильної 
держави патріотичному почуттю. Тому науковець виводе дві 
концепції політичного лідерства: «З усіх звірів нехай государ 
уподібниться двом: леву чи лисиці. Лев боїться капканів, а лисиця – 
вовків, отже, треба бути подібним лисиці, щоб вміти обійти капкани, 
і леву, щоб відлякати вовків». 

В цьому плані Макіавеллі більше всіх наблизився до істини, 
зрозумівши, що керівник держави повинен бути чимось на зразок 
золотої середини між диктатором і високоморальною правителем. 
Багато хто вважає, що сильний політичний лідер повинен зважати на 
громадську думку, однак подібні тенденції характерні виключно для 
демократичних держав. Оскільки громадська думка є неоднозначним 
явищем, яке часто змінюється через технологічні впливи. 

Найбільш відомою спробою наукового спростування концепцій 
Н. Макіавеллі, є праця короля Пруссії ІІ Фрідріха Великого 
«Антімакіавеллі», написана в 1740 році. В ній автор зазначав: «Я 
ризикую нині виступити на захист людства від чудовиська, яке 
бажає його знищити; озброївшись розумом і справедливістю, я 
наважуюся кинути виклик софістиці й злочину; та викладаю свої 
роздуми про «Государ» Макіавеллі – розділ за розділом, – щоб після 
прийняття отрути негайно могло б бути знайдено і протиотрута» [3, 
c. 167]. Тим самим, показуючи свою зневагу й огиду до особистості та 
наукових роздумів мислителя, не розуміючи справжнього змісту слів, 
викладених в працях Нікколо Макіавеллі. Однак, широкої 
популярності в наукових колах теорії прусського короля так і не 
набули. 

Висновки. Таким чином, сутність розуміння державної влади у 
суспільстві, що демократизується, полягає, перш за все, у виявленні її 
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дійсно активного початку. Влада не просто відображає інтереси, вона 
творить нові відносини, конструює соціальний мир, змінюючи 
соціальний простір. При цьому конструктивна діяльність влади 
здійснюється незалежно від того, переживає суспільство період 
стабільності або кризи, що супроводжується втратою керованості, 
двовладдям або безвладдям. 
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BETWEEN THE SLOVAK REPUBLIC AND UKRAINE 
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Prešov University in Prešov, Slovakia Republiс 
 

Abstract 
As part of the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement, 

countries neighboring Ukraine are trying to improve border management. The 
Slovak Republic is interested in removing barriers and in improving cross-
border cooperation with Ukraine. Research was carried from 1stAugust 2016 to 
31stOctober 2016 on the Slovak-Ukrainan borderin locations VyšnéNemecké 
and Ubľa, its aim was to find out the current state and problems connected 
with crossing the Slovak-Ukrainian and Ukrainian-Slovak border.  

Border crossing has been linked to long waiting times at the border 
crossing points, passengers suggested the ways and the means how to 
accelerate border procedures that would shorten waiting time and would 
improve the work of border guards and custom officers. The work and activity 
of Slovak border guards and customs officers was positively assessed. On the 
other hand, the job of Ukrainian border guards and customs officers was more 
often criticized when comparing to Slovakia. Concrete suggestions for 
improvement of this activity are made at the end of the study. 
Key words: сross-border cooperation, passengers, passenger flow, state 

border, customs, customs control, border crossing point, customs officer, 
border crossing. 

 
УПРАВЛІННЯ СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКИМ КОРДОНОМ В РАМКАХ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  
МІЖ СЛОВАЦЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ ТА УКРАЇНОЮ 

 
Мілкусова Хелена 

 
Авторське резюме 

У статті представлені результати досліджень, проведених в Інституті 
політичних наук факультетом мистецтв Пряшівського Університету за 
участю кафедри політичних наук Ужгородського державного університету, 
в період з 1 серпня по 31 жовтня 2016 року на словацько-українському та 
українсько-словацькому кордонах. Автор описує виявлені дослідниками 
проблем, пов’язані з перетином словацько-українського кордону в пунктах 
пропуску кордону Вишнє-Німецьке й Убля. По-перше, було проаналізовано 
ситуацію на цих прикордонних пунктах, а також наведено характеристику 
тих проблем з якими стикаються громадяни, котрі перетинають кордон. 
По-друге, спираючись на результати дослідження, автор узагальнив 
висновки і зробив певні рекомендації для поліпшення перетину кордонів в 
цих пунктах пропуску. У цьому контексті слід зазначити, що ситуація на 
прикордонному переході Убля менш складна в порівнянні з пунктом 
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перетину кордону Вишнє-Німецький, де менше пасажирів проходить цей 
пункт, більш того, він не так зайнятий, як Убля, а тому частота перетин 
кордону нижче. 

Так само було виявлено, що більша частина зауважень, коментарів і 
рекомендацій відноситься до ефективності роботи українсько-словацької 
частини кордону. Значна кількість пасажирів задоволені роботою 
словацьких прикордонників і митників, рівнем одержуваної інформації 
про правові норми, що стосуються перетину кордону Республіки 
Словаччини та України. На Україно-Словацькому ж кордоні респондентами 
відзначаються деякі проблеми пов’язані з якістю обслуговування й 
отримання інформації. Ґрунтуючись на даних, отриманих в ході 
дослідження прикордонного переходу Вишнє-Німецьких і Убля, були 
узагальнені висновки і зроблені загальні рекомендації наступного 
характеру: прискорити прикордонний пропуск, збільшивши кількість 
контрольно-пропускних пунктів, розширити під’їзні шляхи, додати більше 
смуг для розміщення автомобілів, створити зелений коридор для 
автомобілів з ЄС, відокремивши завчасно словацькі та українські 
автомобілі, змінити маршрути доступу, розширивши доступ до кількох 
терміналів. У статті описані пропозиції, що стосуються оптимізації роботи 
прикордонників, а саме: спростити роботу співробітників митниці, 
створити спільне словацько-українське робоче місце, на якому одночасно 
буде здійснюватись прикордонний контроль паспортів, що значно 
скоротить час очікування для оформлення прикордонного переходу, 
мотивувати і винагороджувати митників на українській стороні, щоб 
підвищити ефективність їх праці. 
Ключові слова: прикордонне співробітництво, пасажири, пасажиро-потік, 

державний кордон, таможня, митний контроль, прикордонний 
пункт, прикордонник, перетин кордону. 

 
УПРАВЛЕНИЕ СЛОВАЦКО-УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕЙ В РАМКАХ 

УЛУЧШЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
МЕЖДУ СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И УКРАИНОЙ 

 
Милкусова Хэлена 

 
Авторское резюме 

В статье представлены результаты исследований, проведенных в 
Институте политических наук факультета искусств Прешовского 
Университета при участии кафедры политических наук Ужгородского 
государственного университета, в период с 1 августа по 31 октября 2016 
года на словацко-украинской и украинско-словацкой границах. Автор 
описывает выявленные исследователями проблем, связанные с 
пересечением словацко-украинской границы в пунктах пересечения 
границы Вышне-Немецке и Убля. Во-первых, было проанализировано 
ситуацию на этих пограничных пунктах а так же приведена 
характеристика тех проблем с которыми сталкиваются граждане, 
пересекающие границу. Во-вторых, опираясь на результаты исследования, 
автор обобщил выводы и сделала определенные рекомендации для 
улучшения пересечения границ в этих пунктах пропуска. В этом контексте 
следует отметить, что ситуация на пограничном переходе Убля менее 
сложна по сравнению с пунктом пересечения границы Вышне-Немецк, где 
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меньше пассажиров проходит этот пункт, более того, он не так занят, как 
Убля, а потому частота пересечение границы ниже. 

Так же было выявлено, что большая часть замечаний, комментариев 
и рекомендаций относится к эффективности работы украинско-словацкой 
части границы. Большинство пассажиров были удовлетворены работой 
словацких пограничников и таможенников, уровнем получаемой 
информации о правовых нормах, касающихся пересечения границы 
Республики Словакии и Украины. На Украино-Словацкой же границе 
респондентами отмечаются некоторые проблемы связанные с качеством 
обслуживания и получения информации. Основываясь на данных, 
полученных в ходе исследования пограничного перехода Вышне-Немецк и 
Убля, были обобщены выводы и сделаны общие рекомендации следующего 
характера: ускорить пограничный пропуск, увеличив количество 
контрольно-пропускных пунктов, расширить подъездные пути, добавить 
больше полос для размещения автомобилей, создать зеленый коридор для 
автомобилей из ЕС, отделив заблаговременно словацкие и украинские 
автомобили, изменить маршруты доступа, расширив доступ к нескольким 
терминалам. В статье описаны предложения касающиеся оптимизации 
работы пограничников, а именно: упростить работу сотрудников таможни, 
создать совместное словацко-украинское рабочее место, которое 
одновременно будет осуществлять пограничный контроль паспорта, что 
значительно сократит время ожидания для оформления пограничного 
перехода, мотивировать и вознаграждать таможенников на украинской 
стороне, чтобы повысить эффективность их труда. 
Ключевые слова: приграничное сотрудничество, пассажиры, пассажиро-

поток, государственная граница, таможня, таможенный контроль, 
пограничный пункт, таможенник, пересечение границы. 
 
Problem statement and relevance. Border management is one of 

the priority areas of the state institutions in current Europe, individual 
countries strive to remove barriers connected with the passage of 
passport and customs procedures. Border research is an important part 
of the development of international relations between states in Europe, 
especially in the territories where there is contact between EU countries 
and neighbouring countries that are not part of it, in order to strengthen 
cross-border cooperation. Border research itself, as mentioned by 
A. Duleba [3, p. 42], has witnessed rapid development since the late 
1980-s, with research focusing on the assessment of borders between 
states in the international frontier research system at various socio-
spatial and geographic levels, starting at the local and regional level at 
national and inter-state level, to the global level of transnational regions 
(macro-regions of the post-Soviet period). Changes in cross-border 
cooperation rely on the European Neighbourhood Policy concept adopted 
in 2004, the enlargement of the EU and the admission of new members, 
but also an interest in good neighbourly relations and cross-border 
cooperation with countries neighbouring the EU. It is the period after the 
collapse of the USSR, when the EU adopted Partnership and Cooperation 
Agreements (PCA) with the Russian Federation, as well as with the 
former [2, p. 2-5]. Accession treaties with neighbouring countries led to 
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the accession of ten EU countries that were required to secure an EU 
external border according to the criteria adopted in the Schengen 
negotiations. The European Union is creating an area of freedom, 
security and justice between Member States. One of the basic principles 
of the common policy on asylum, immigration and external border 
controls is solidarity and justice. 

Analysis of scientific research and publications. On December 
21, 2007, the state border section of the Slovak Republic with Ukraine 
became the external land border of the Schengen area. Nowadays, the 
internal land border of the European Union became a section of the state 
border between the Slovak Republic and Poland, the Czech Republic, 
Austria and Hungary. The international airports (M. R. Štefánik 
Bratislava Airport, Poprad-Tatry Airport, Košice Airport) became the 
external air border of the European Union on March 30, 2008. The rules 
for crossing the external border and the conditions about entry into the 
territory of the Slovak Republic as a Member State of the European 
Union, application of the Schengen acquis are laid down in regulation of 
the European Parliament and of the European Council (EC) No 
562/2006 of 15 March 2006 establishing a Community Code on the 
rules governing the movement of persons across borders (Schengen 
Borders Code). The Schengen Borders Code came into force on 13 
October 2006. [10, p. 1-2]. The building of the Schengen border also 
affected the Slovak Republic, after the Treaty of Accession to the EU of 
the 10 Candidate Countries of the Union on 16 April 20031 was officially 
signed and the SR had to meet the requirements for technical and 
personnel border security. The accession of the Slovak Republic to the 
European Union took place on 1 May 2004, since then the border area 
and the border between Slovakia and Ukraine (94 km) is precisely 
monitored and strictly guarded. 

In the EU and anywhere in Europe, a number of cross-border 
cooperation studies have been carried out to improve relations between 
neigh boring countries, particularly in the context of EU enlargement, as 
stated by M. Lačný «in the context of EU enlargement, the researchers 
looked beyond the national and specific transnational dimension 
Enlargement of the EU in the so-called Of the new border regions lying at 
the EU external border have deepened regional disparities and increased 
the importance of cross-border cooperation as a potential regional 
development instrument» [8, p. 121]. 

The purpose of the article is analysis of management of the 
Slovak-Ukrainian border within the framework of improving the cross-
border cooperation between the Slovak Republic and Ukraine. 

Since 2007, the Schengen border has been separating the Slovak 
Republic and Ukraine, improving the border management on the Slovak 
and Ukrainian sides requires recognition of problems, their exploration 
and adoption of certain recommendations that would remove the adverse 
phenomena when crossing the common border. In this context, we may 
                                                 
1
 In Slovakia, this document was signed by President R. Schuster and Prime Minister M. Dzurinda 
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present the idea of a contemporary theorist dealing with the research of 
W. Scott’s boundaries that frontiers are multi-layered and 
multifunctional social institutions which, in addition to enabling 
individuals and social strata to create their own identity, help to create a 
sense of security and comfort [11, p. 139]. We can add that, at the same 
time, when neighbouring countries are involved in cross-border co-
operation, borders must not be perceived as an insurmountable barrier 
but as a link between countries and people, nationalities and ethnicities 
living there. From this point of view, it is necessary to examine the 
processes taking place at the border crossing, also the passport and 
customs procedures, in order to eliminate the undesirable phenomena 
that may accompany them, as well as to facilitate the smoother and less 
complicated border crossing between the Slovak Republic and Ukraine. 
As regards entry from Ukraine into the Schengen area, border measures 
are strict, notably to prevent illegal border crossings, either from third 
country migrants, or smuggling of goods and other activities of a criminal 
nature. 

The main material. Demographic characteristics of respondents 
Vyšné-Nemecké and Ubľa. The selection file of respondents from Vyšné-
Nemecké was composed of 607 respondents who were elected by random 
vote. For the purposes of processing and evaluating the empirical data 
collection results, we divided respondents into five groups that have been 
evaluated separately. The selection criterion for differentiation was 
destination and purpose of the journey. We found out that the highest 
number of respondents – 163 crossed the border because of the purchase 
and the sale of goods (business) as well as because of their own needs. 
The second reason for crossing the border was tourism – 129 
respondents, the third reason was visiting the family – 116 respondents. 
The forth group of respondents was made up of people who travel abroad 
because of the job- 52 respondents, the fifth group consisted of 50 
respondents who crossed the border because of the business trips, and 
the last group, «the different group», consisted of 76 people who have 
been asked separately and the results of this group have been involved in 
the results of the total number of respondents who crossed the SR and 
UA border as well as UA and SR border at the border crossing point 
Vyšné-Nemecké. 

From the total number of respondents, 607, 68 % of them (410) 
were men, women represented 28 % (171) of passengers, 4 % of our 
respondents (24) did not report their gender. 

If we characterize the Vyšné-Nemecké sample of respondents in the 
connection to their age, the most numerous group of respondents was 
from the age of 31 to 40, i.e. 25 % of passengers. The second group 
consisted of respondents from the age 41 to 50 (133), the age of the third 
group (130 respondents) was between 21 and 30 years, the firth group 
(4 % – 22 respondents) consisted of travelers from the age of 20 to 24, 
and the age of the last group was between 51 and 60 years (10 % of 
passengers). The age of 3,69 % of respondents was up to 20 years. In the 
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senior age of 61 and over – it was only 3% of respondents. 14 % 
(87 respondents) did not state their age. 

The majority of the passengers has a university education – 56 % 
(339 passengers). The second largest group of respondents has a 
secondary education – 35 % (215 respondents). Another group consisted 
of apprentices with apprenticeship – 3 % (16 respondents). 5 % of 
respondents (29) did not state their education level. 

From the total number of respondents, the majority has a job – 
71 % (434 passengers), 6 % of them are retirees (35 respondents), 5 % of 
respondents (33) are students, and 5 % of them are unemployed 
(30 respondents). This question did not answer 5 % (28) of respondents. 
Employed respondents were most frequently trade men – 37 % (226); 
19 % (130) of passengers chose the answer «different job», 12 % (75) of 
passengers work in the civil service, 19 % (114) did not answer this 
question, more options were chosen by 1 % (4) of the passengers. 

Finally, it can be concluded that from the travelers who were 
crossing border point Vyšené-Nemecké, the majority of them were male 
passengers, from the age of 41 to 50, the second group consisted of 
travelers from the age of 31 to 40, predominantly university-educated 
men and women, travelers with secondary education are at the second 
place. Most respondents work, a large part of them in the business. From 
the sample of all these respondents, the majority of them are employed. 

The selection file from the Ubľa border crossing consisted of 
173 respondents – 66 % (115) were men and 34 % (58) were women. The 
largest number of respondents, 26 % (45), was at the age of 31 to 40, the 
second biggest group had 34 respondents (19,65 %) whose age was 
between 21 and 30 years. The third group contained respondents from 
the age of 41 to 50 (19,07 %). The fourth group consisted of respondents 
of the age between 51 and 60 years (14 % – 24 passengers). In the age 
category of 61 years and over there were only 15 travelers (9 %) what is 
the second lowest number. The age did not indicate 10 % of respondents. 
On the basis of this data (data above), we can state that among our 
respondents, more of them belong to the young age categories, similarly 
to the sample of Vyšné-Nemecké, but in comparison to Vyšné-Nemecké 
where most passengers are at the age from 41 to 5, in Ubľa most 
respondents were from the age of 31 to 40. This age level was the second 
numerous group in Vyšné-Nemecké. 

We also investigated the profession and the current job of 
respondents. 66 % (114) of them have a job, 12 % (20) of them are 
retirees, 5 % (8) of respondents are students, 9 % (16) of them are 
unemployed, 5 % (9) of travelers chose the answer “others”. 

Within the investigating  the job of respondents, 62 of them (36 %) 
chose «different, job», another group consisted of the tradesmen/ 
businessmen (27 %), in the civil service work 33 respondents (19 %), in 
public non-state service (self-government, regional self-government, 
NGOs, etc.) work 8 % (14) of respondents, this answer did not answer 
17 respondents what is 10 %. 
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1. Frequency of movement and its routing for passengers across SR 
and UA boundaries; UA and SR; Length of waiting for passport and 
customs control in Vyšné-Nemecké. 

On the basis of data found, mainly in the connection to passengers 
who travel because of their business, including their own needs, the 
frequentation of border crossing was high-a third of passengers crossed 
the border once a week. The most numerous group consisted of 
173 passengers (28,55 %) who crossed the border during last two years 
in different intervals. However, on the second place is the group with 133 
passengers (21,95 %) who crossed the border once a week. From the 
total sample of respondents, the number of those who crossed the border 
once a month and those who crossed the border more than once a month 
is the same – 79 travelers (13,04 %). 12,38 % – 75 respondents crossed 
the border once per two weeks. This fact did not indicate 1,98 % (12) of 
respondents. 

If we summarize the countries from which the respondents travel, 
we can state that most passengers, from all the samples of respondents, 
are from Ukraine, then from the Slovak republic, and thirdly, from the 
Czech Republic. It is natural that most travelers are from Ukraine, 
because of the opportunities for citizens given in connection to the UA 
and EU Association Agreement. 

Border researches almost always detect the time limit of the border 
crossing. Situation in the interior-schengen area is much easier as 
passport and customs controls have been removed and passengers can 
move freely from one country to another. Different situation is in the 
Slovak-Ukrainian and in the Ukrainian-Slovak border. In our research, 
we have concentrated on detection of the time dimension in which the 
passengers are able to cross the border between SR and UA and between 
UA and SR. From the total number of respondents (607), the largest 
group of passengers (23 % – 140 respondents) crossed the Slovak border 
section within the range of 31-60 minutes, 108 passengers (18 %) 
crossed the border up to 30 minutes, the third group consisted of 14 % 
of passengers (83) who passed it within the time limit from 91 to 120 
minutes. Another group passed this border within the time range from 
121 to 180 minutes (9% – 53 respondents). Then, 8 % (49 travelers) of 
respondents passed it within 61-90 minutes; 37 passengers (6 %) went 
through the border within 181-240 minutes; and 23 travelers (4%) 
waited on the border 360 and more minutes. The smallest group of 
passengers, 3 % (22), crossed the border within the time limit of 241-
360 minutes and 15 % (92 persons) did not answer this question. 

We also found out how long it takes to exceed the Slovak-Ukrainian 
border. When it comes to the Slovak part of the border crossing, the 
largest group passed the border within the interval of 61-120 minutes. In 
the Slovak-Ukrainian part the waiting time was significantly longer-most 
(119) respondents (19,60 %) passed it in average within the interval from 
121 to 180 minutes, what is 10 % more in comparison to people crossing 
the border within this time interval in Slovak part. This time range 
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belonged to the group at the forth place in Slovak part, however, in 
Slovak-Ukrainian part of the border it was the most numerous group. 

On the second place, there is a group of 18,45 % (112) 
respondents. We can note that in the Slovak part of the border, more 
than double number of passengers passed it within this time level, i.e. 
43 % of respondents, what is the most numerous group of passengers. 
Within the interval from 91 to 120 min, only 2 % more respondents 
passed it in the Slovak part – 16,14 % (98 respondents).Within the range 
of 181-240 minutes, 10,37 % (63) of passengers passed (less than 4 % 
more than at the Slovak border); The group of 48 passengers (7,90 %) 
crossed the border in 61-90 minutes, and 5,60 % of respondents (34) 
travelled through the border in the shortest period. On the Slovak part of 
the border, it was the second most numerous group; in the Slovak-
Ukrainian part, it was the penultimate group. The least numerous was 
the group of 16 passengers (2,63 %) whose time limit was in average 
about 360 minutes. 8,56 % (52) of respondents did not respond this 
question, moreover, 4,44 % (27) of respondents’ answers were 
unreadable. 

2. Frequency of movement and its routing for passengers crossing 
the Slovak Republic and the UA; UA and SR; waiting time for passport and 
customs control in Ubľa. 

The detection of the crossing frequency of the Slovak-Ukrainian 
border during the last two years at the Ubľa border crossing  point 
showed that the most frequent group, from passengers out of the total 
sample of 173 respondents, is the one with 49 passengers (28 %), who 
crossed the border in Ubľa at least once a week. Following group 
consisted of 36 travelers (21 %) crossed the border once a month. Third 
group (18 % – 31 respondents) crossed the border at different intervals. 
Less than once a month crossed the border 17 % (30) of the respondents, 
once in two weeks – 13 % (22) of our respondents. 2 % of respondents 
(3), what is the lowest number, crossed the border for the first time.  

We found out that the largest number of respondents from the 
whole sample (173) travels from Ukraine (43 % – 74 persons). The second 
country from which passenger travelled the most is the Slovak Republic – 
39 % (68 respondents), and the third place is the Czech Republic – 12 % 
(21 respondents). From other countries it is just 1 % (2) of respondents. 
This question was not answered by 3 % (5) of passengers, and it was 
unreadable in 2 % (3) of responses. When examining the country where 
the respondents were going to, we investigated that, as in the previous 
question, more than half of travelers crossing the Ubľa went to Ukraine – 
54 % (93) of respondents; the second place is also the Slovak Republic 
because more than a third of the respondents (36 % – 62 passengers) 
went to Slovakia. The Czech Republic was the aim for 3 % (5) of 
respondents, Poland for 1 % (1) of passengers. This question was not 
answered by 3 % (6) of respondents, and the same number of answers – 
3 % (6 respondents) were unreadable. 
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Respondents come from border areas, only few of them come from 
more remote areas. 

When we determined the waiting time of the check-in at the Slovak 
border section, we found out that the third of the respondents (33 % – 
57 passengers) traveled in the quickest time, i.e. in the interval up to 
30 minutes. The following group consisted of 40 passengers (23 %) with 
waiting time from 31 to 60 minutes. The third group of 19 (11 %) 
passengers traveled within the interval from 121 to 240 minutes; the 
fourth group with 16 (9,24 %) passengers went through the  Slovak part 
of the border within the time range from 61 to 90 minutes. Just behind 
them, there are 15 respondents (8,67 %) who waited there from about 
91 to 120 minutes. The same number of people, 2 % (4) of respondents, 
were checked in within a very long intervals: 181-240 minutes and 241-
360 minutes. More than 360 minutes was a waiting time of just one 
respondent what is 1 % of the total number of passengers. 

When examining the average waiting times on the Slovak-Ukrainian 
side of the border in Ubľa, we found out that the most numerous group 
of respondents from the whole set (173) of the requested, i.e. 26,01 % 
(45) of respondents, waited at the borders on average from 31 to 60 
minutes. The second group was the one with 33 (19,07 %) respondents 
who waited at the border approximately from 91 to 120 minute. The 
third place is the group with 16 travelers (9,24 %) who waited there 
within the shortest interval, i.e. up to 30 minutes. The next group 
consisting of 15 travelers (8,67 %) waited there within the time range 
from 31 to 60 minutes. Then, there was a group of 14 travelers (8,09 %) 
waiting at the border from 181 to 240 minutes. From the total sample of 
respondents, 6,35 % (11) of them were checked in within the interval 
from 121 to 180 minutes. Another group, 3,46 % – 6 passengers, waited 
there 360 or more minutes. The least number of travelers, what is 
1,73 % (3) of respondents, waited on the border from 241 to 360 
minutes. 3,46 % (6) of respondents did not respond to this question, 
moreover, 4,62 % (8) of the answers were unreadable. 

From out data above we can conclude that the average waiting time 
at the Slovak-Ukrainian border is long that is why some solutions how to 
remove obstacles that cause such long time intervals are needed in the 
future. 

From the factual findings in this empirical research, we can state 
that the evaluation of the work of Slovak border guards and of the 
effectiveness of passport controls in Vyšné-Nemecké as well as the 
evaluation of the behavior of border guards towards the passengers, of 
their respectability and their respectfulness was positive. From the total 
number of 607 respondents crossing the Slovak and Ukrainian borders, 
74,09 % of them gave them positive feedbacks (32,18 % of travelers (195) 
think that they are very polite and respectful, 41,91 % of respondents 
(254) said that they are rather polite and respectful than impolite or 
disrespectful. The third numerous group of 81 respondents (13,37 %) 
stated that «it depends». Negative feedbacks were given by 6 % of 
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passengers – the option «they are rather impolite/disrespectful than 
polite/respectful» was circled by 4,79 % of respondents and «they are 
impolite/disrespectful» was circled by 1,32 % (8) of travelers. The positive 
assessment of the work of Slovak border guards shows that these 
workers are well prepared to perform their profession and they are able 
to behave adequately in the performance of their job. 

The performance of customs officers in the process of customs 
procedures in Vyšné-Nemecké was evaluated very positively by the whole 
set of respondents. The opinion that they work rather efficiently than 
inefficiently was given by 37,29 % (226) of respondents. 18,81 % (114) of 
passengers consider their work very efficient. The similar number of 
respondents, 18,32 % (111), have opinion that it is difficult to judge how 
effectively they work. 13,37 % (81) of respondents have a critical point of 
view as they think that customs officers work rather ineffectively than 
effectively. What is more, 4,62 % (28) of respondents claimed that their 
work is absolutely ineffective. According to the evaluation of the whole 
set of 607 respondents, we can clearly state that 76,73 % (465) of 
passengers traveling through the border crossing point Vyšné-Nemecké 
did not notice that Slovak customs officers took any money or gifts. Only 
8,09 % (49) of travelers noticed such an activity and 9,08 % (55) of 
respondents think that it is difficult to judge. From this data it is clear 
that work of customs officers on the Slovak part of the border is 
predominantly performed in accordance with the law. 

Passengers crossing the border in Ubľa evaluated the work of 
Slovak border guards, with regard to the effectiveness of passports 
controls, positively – most respondents (33 %) believe that they work 
rather effectively than ineffectively. The groups with 28 % of respondents 
think, that it is difficult to judge, «it depends». The following group of 
travelers (22 %) evaluated their job positively and they believe that their 
work is effective. A critical group of respondents, 8 %, considered the 
work of border guard being rather ineffective, moreover, 7 % of 
passengers think that their job is totally ineffective, 2 % of respondents 
did express their opinions. 

According to our findings, up to 78,61 % of respondents from Ubľa 
did not notice that Slovak customs or border guards took any money or 
gifts. 12,13 % of respondents think it is difficult to judge it, only 5,78 % 
of respondents answered that they saw such an activity. 3,46 % of 
passengers did not answer this question. 

3. Proposals and recommendations for improvement of SR and UA 
border management – Vyšné-Nemecké and Ubľa. 

In the end, it is possible to state that the proposals to making the 
crossing of the Slovak and Slovak-Ukrainian parts of the border more 
effective are very similar for both border crossings points – Vyšné-
Nemecké and Ubľa.  

Recommendations connected to crossing the border relate more to 
Slovak-Ukrainian border than to its Slovak part. Most of the passengers 
are satisfied with the work of Slovak border guards and customs officers 
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as well as with the awareness of the legal norms concerning the crossing 
the SR and UA border. According to the majority of passengers, the state 
of the SR-UA border has improved but some problems still exist, 
especially the waiting time of border crossing that is in some cases really 
long. Within the text of the study, time limits of border crossing are 
stated. The main recommendations concern speeding up of the border 
crossing process. Based on the data obtained from the research at the 
border crossing points Vyšné-Nemecké and Ubľa, we summarized the 
main recommendations as follows: 

Conclusion. Firstly, proposals on border crossing infrastructure, 
speeding up the border crossing process by increasing the number of 
checkpoints, expanding of the access roads, adding more road lines and 
embedding cars in these cars earlier, creating a green corridor for cars 
from EU, earlier differentiating cars from the SR and UA, modifying the 
access road by extending the access road with more road lines.  

Secondly, proposal on making customs officers work more efficient, 
respondents recommended to speed up the border and passport control 
by placing more border guards and customs officers to work there, to 
achieve higher engagement and higher work discipline for workers at the 
border crossing point Vyšné-Nemecké and Ubľa. Other recommendation 
are  to increase the operative, to motivate and reward customs officers on 
the Ukrainian side, to financially motivate border guards and customs 
officers in order to get improve their individual performances, for 
example by giving them money for the number of checked-in passengers. 
Another idea how to make their work more efficient is providing up-to-
date cross-border traffic information on the internet in order to help 
travelers navigate and get to the border at a time when less passengers 
are waiting for check-in what can lead to getting rid of many queues of 
waiting cars. Respondents also recommended linking the «camera system 
to the internet in order to check the situation and waiting time». They 
also request responding to the situation operationally, «speeding up of 
the work», «more staff for faster check-in», «three-lines handling if they 
are there three road lines», quicker crossing by cancelling the customs 
control, «exchanging of customs officers», combining customs and 
passport control of SR and UA; «SK-UA customs collaboration», and the 
last recommendation of this type is that passengers should be checked 
at regular intervals. 

Thirdly, to abolish visa and to simplify border crossings, to create 
more border SR- UA crossings points, make a crosswalk for pedestrians. 
The requirement of abolishing the visa have been fulfill as from 1st July 
2017 visa for Ukrainian people who want to go to the countries of EU will 
be abolished. However, they will have to meet certain requirements. 

Fourthly, «combined border control» of Slovak and Slovak-Ukrainian 
border guards and customs officers, i.e. to establish a common j Slovak-
Ukrainian workplace that would simultaneously carry out checks of 
border guards- passports and visa, as well as the check of customs 
officers. This would significantly reduce the waiting time of border 
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crossing checks. Other recommendations are obliterating corruption on 
the Ukrainian border, increasing the «awareness of what goods and at 
what frequencies can be transferred». 

Finally, to spatially expand the border crossing in Ubľa, to add a 
road line for cars from outside the EU, «there should be a special line for 
small cars with people (they could be checked in 10 minutes)»; «to open a 
pedestrian crosswalk»; to open more car transitions, to have more road 
lines for cars, «to have a special place for cars in cases when fingerprints 
of passengers are taken», and to accelerate the fingerprinting. 
Respondents also recommended «cultivation of the external environment 
– to grow some greenery and flowers»; the improvement of social facilities 
and their modernization, more toilets, and the other recommendation is 
to have better equipped hygienic facilities, especially on the Ukrainian 
side. 

The study is a partial output of the grant task of the EU-Ukraine 
Association Agreement and Cross-border Cooperation between Slovakia 
and Ukraine: Implications and Opportunities (AASKUA) – APVV-15-0369. 
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Авторське резюме  

У статті розглянуті національні меншини як суб’єкти етнополітичного 
життя України. Указано на широкий спектр соціальних та політичних прав 
національних меншин згідно з чинним законодавством України, та 
звернута увага на той факт, що на практиці недостатньо дієвих механізмів 
реалізації цих прав. Виділено три рівня розвитку національних меншин 
України: латентний, організаційний, політичний. Позитивний вплив на 
активність національних меншин здійснюють національно-культурні 
товариства України. Поряд із забезпеченням освітніх, культурних, 
інформаційних потреб, робота таких товариств сприяє росту політичної 
активності їх членів. 

Україна, обравши євроінтеграційний курс розвитку, актуалізувала в 
політичному полі проблему представництва національних меншин в 
органах влади та місцевого самоврядування, їх участі у соціально-
політичному житті держави. Автор звертає увагу на той факт, що з 
розвитком демократії діяльність національних меншин активізується, а 
отже, таким чином переходить у політичну площину, тому національні 
меншини розглядаються в статті як потенційно впливовий політичний 
фактор. За останні роки в Україні чітко простежується тенденція щодо 
активізації діяльності національних меншин, котрі виходять на арену 
суспільно-політичних відносин держави, й, окрім культурних, освітніх та 
релігійних інтересів, все активніше піднімають питання задоволення 
політичних інтересів та потреб. Це закономірне явище, характерне для усіх 
суспільств, однак його вирішення великою мірою залежить від рівня 
демократичності та сформованості громадянського суспільства. 
Ключові слова: національні меншини, права національних менших, 

національно-культурні товариства, політична мобілізація, політична 
діяльність, політична активність. 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА 
КАК СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 
Семке Нина Николаевна 

 
Авторское резюме 

В статье рассмотрены национальные меньшинства как субъекты 
этнополитического жизни Украины. Вассмотрено широкий спектр 
социальных и политических прав национальных меньшинств в 
соответствии с действующим законодательством Украины, особое 
внимание обращено на тот факт, что не существует действенных 
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механизмов реализации прав, гарантированных законодательством. В 
статье выделены три уровня развития национальных меньшинств в 
Украине: латентный, организационный, политический. Автор отмечает 
положительное влияние национальных, культурных и общественных 
организаций на усиление политической активности национальных 
меньшин в Украине. Наряду с обеспечением образовательных, культурных, 
информационных потребностей, работа таких обществ способствует росту 
политической активности их членов – граждан государства. Таким 
образом, отмечается рост влияния на внутреннюю политику в Украине 
этнического анклава, что вносит некоторые коррективы в общий курс 
развития гражданского общества. 

Украина, выбрав евроинтеграционный курс развития, 
актуализировала в политическом поле проблему представительства 
национальных меньшинств в органах власти и местного самоуправления, 
их участия в социально-политической жизни государства. Автор обращает 
внимание на тот факт, что с развитием демократии деятельность 
национальных меньшинств активизируется, а следоательно переходит в 
политическую плоскость, поэтому национальные меньшинства 
рассматриваются в статье как потенциальный фактор политического 
влияния. За последние годы в Украине четко прослеживается тенденция 
активизации деятельности национальных меньшинств, которые выходят 
на арену общественно-политических отношений в государстве, и, кроме 
культурных, образовательных и религиозных интересов, все активнее 
поднимают вопрос удовлетворения политических интересов и 
потребностей. Это закономерное явлениесчитается характерным и для 
стран ЕС, однако его решения в Украине во многом зависит от уровня 
демократичности и сформированности гражданского общества. 
Ключевые слова: национальные меньшинства, права национальных 

меньших, национально-культурные общества, политическая 
мобилизация, политическая деятельность, политическая активность. 
 

NATIONAL MINORITIES AS SUBJECTS OF POLITICAL PROCESS 
 

Nina Semke  
 

Abstract 
The article considers national minorities as subjects of the ethnopolitical 

life of Ukraine. A wide range of social and political rights of national minorities 
is examined in accordance with the current legislation of Ukraine, special 
attention is paid to the fact that there are no effective mechanisms for realizing 
the rights guaranteed by law. The article identifies three levels of development 
of national minorities in Ukraine: latent, organizational, and political. The 
author notes the positive influence of national, cultural and public 
organizations on strengthening political activity of national minorities in 
Ukraine. Along with providing educational, cultural, information needs, the 
work of such societies contributes to the growth of political activity of their 
members - citizens of the state. Thus, there is a growing influence on the 
domestic policy in Ukraine of the ethnic enclave, which introduces some 
adjustments to the general course of development of civil society. 

Ukraine, having chosen the Eurointegration course of development, 
actualized in the political field the problem of representation of national 
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minorities in government and local self-government bodies, their participation 
in the social and political life of the state. The author draws attention to the 
fact that with the development of democracy, the activity of national minorities 
is intensified, and consequently turns into a political plane, therefore national 
minorities are considered in the article as a potential factor of political 
influence. In recent years, Ukraine has clearly traced the trend of activating the 
activities of national minorities that enter the arena of socio-political relations 
in the state, and, in addition to cultural, educational and religious interests, 
increasingly raise the issue of satisfying political interests and needs. This 
natural phenomenon is also considered typical for the EU countries, but its 
decisions in Ukraine largely depend on the level of democracy and the 
formation of civil society. 
Key words: national minorities, rights for national less, nacional’no-kul’turni 

societies, political mobilization, political activity, political activity. 
 

Постановка проблеми. Україна, як і більшість країн світу, є 
поліетничною державою, тому питання виходу на політичну арену 
національних меншин потребує постійного дослідження й ретельного 
вивчення. Актуальність теми визначається тим фактом, що в реаліях 
сьогодення відбувається підвищення ролі національних меншин не 
тільки у внутрідержавних а і в міжнародних процесах. Україна, 
обравши євроінтеграційний курс розвитку, актуалізувала в 
політичному полі проблему представництва національних меншин в 
органах влади та місцевого самоврядування, їх участі у соціально-
політичному житті держави. Ігнорування або недооцінка соціально-
політичних прагнень національних меншин неминуче зумовлюють 
явну чи латентну загрозу – міжетнічних конфліктів, котрі можуть 
призвести до ескалації політичної нестабільності в державі та стати 
серйозною загрозою для її територіальній цілісності. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Питання 
національних меншин привернуло увагу науковців та набуло 
системного характеру ще на початку ХХ ст. Особливий внесок у 
розвиток етнополітики та дослідження проблем національних 
меншин вніс О. Бочковський, зробивши аналіз розвитку нацменшин 
у тогочасній Європі в науковій роботі «Вступ до націології» [3]. 

У другій половині ХХ ст. Особливу увагу вчені приділили 
питанням виникнення й розвитку націй і націоналізму, сутності 
національної ідентичності, її головним рисам і прикметам, що 
становлять основу національної самобутності та своєрідності. В 
зазначеному контексті слід відзначити роботи Б. Андерсона, 
Ф. Геккмана, Е. Сміта [1; 5; 13; 16]. 

Наприкінці ХХ ст. ряд дослідників ввели до наукового обігу 
поняття «політизація національних меншин». Провідні вчені Д. Белл, 
В. Ісаїв, Дж. Ротштльд у своїх роботах аналізували проблему 
взаємовідносин національних меншин та політики, набуття 
національними меншинами політичної свідомості, політичну 
мобілізацію національних меншин, їх участь у формуванні влади 
тощо. 
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«Політизувати етнічність, – пише Дж. Ротшильд, – означає:  
1) надати людям можливість усвідомити роль політики у 

збереженні їхніх етнокультурних цінностей і навпаки;  
2) стимулювати їхню увагу для цього взаємозв’язку;  
3) мобілізувати їх на формування етнічних груп, що мають 

єдину самосвідомість;  
4) спрямувати їхню поведінку у сферу політичної діяльності, 

спираючись на цю свідомість і групову самосвідомість» [15, с. 18 ].  
Аналізуючи внесок українських вчених в дослідження і 

вивчення питань національних меншин, слід зазначити, що 
впродовж усього періоду існування радянської влади етнічні 
процеси, які відбувалися в Україні, трактувалися виключно з позицій 
КПРС про «всебічний розквіт і неухильне зближення всіх націй і 
народностей Радянської держави». Серед праць зазаначеного періоду 
заслуговують на увагу дослідження проблем етнічного складу та 
міжетнічних взаємин в Україні проведені В. І. Наулка [12]. 

З проголошенням суверенітету, а згодом – державної 
незалежності, демократизацією суспільного життя, створено 
сприятливі умови для наукового і об’єктивного висвітлення усіх 
аспектів життєдіяльності національних меншин які проживають на 
теренах України. На якісно новий рівень вийшла й науково-дослідна 
діяльність вчених. Взаємовідносини національних меншин і 
держави, опис визначень, складу, чисельності та регіонів розселення 
національних меншин знайшли відображення в роботах 
О. В. Антонюка, І. М. Варзара, О. В. Каратунова, О. М. Майбороди, 
В. Б. Євтуха, Ю. І. Римаренка, Л. Є. Шкляра, М. О. Шульги та ін. 

Значний внесок у дослідження етнополітичних процесів в 
Україні зроблено науковцями інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. Так 
дослідниками відділу національних меншин за роки незалежності 
було підготовлено 11 монографій, 3 довідково-енциклопедичних 
видання, 4 збірники документів, понад 15 брошур, один 
картографічний атлас, близько 300 наукових публікацій.  

Не зважаючи на значний науковий доробок з питань 
національних меншин, проблеми їх політичної активності, участі в 
політичних процесах сьогодні залишаються мало вивченими. 
Дослідники практично оминають питання участі національних 
меншин у політичному житті держави, представництво в органах 
влади різних рівнів та місцевого самоврядування. 

Тому метою статті є дослідження сучасного стану 
національних меншин України як потенційного суб’єкту політики. 

Виклад основного матеріалу. В сучасній політологічній та 
правовій літературі немає чіткого визначення поняття національні 
меншини. В Європі, наприклад, держави – члени Ради Європи не 
досягли згоди в трактуванні даного поняття. У пояснювальні доповіді 
до «Рамкової конвенції про захист національних меншин» 
відзначається, що на даному етапі не представляється можливим 
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дати таке визначення, яке отримало б загальне схвалення. Цей факт 
можна пояснити тим, що є суттєві відмінності в підходах до даної 
проблематики у національних законодавствах європейських країн. 
Наприклад, у Великобританії використовується термін «расова група 
(меншина)», в Угорщині – «етнічна меншина», Австрії – «етнічна 
група», Словенії – «автохтонна етнічна громада», Бельгії – «культурна 
громада», Албанії – «релігійна громада», Італії – «мовна група», Швеції, 
Польщі, Україні – «національна меншина». Деякі країни не визнають 
в цілому існування меншин на своїх територіях: Андорра, Греція, 
Нідерланди, Сан-Марино, Франція (Конституція Франції заперечує 
саме існування етнонаціональних меншин), Ліхтенштейн, 
Люксембург, Мальта, Туреччина [2, с. 95].  

У зарубіжній науковій літературі найбільш поширеним є 
визначення поняття національних меншин автором якого є 
Фр. Капоторті: меншина – група, яка у кількісному плані 
поступається останній частині населення держави і яка не є 
домінуючою, а її члени, будучи громадянами цієї держави, мають 
етнічні, релігійні чи інші характеристики, відмінні від іншої 
(останньої) частини населення і виявляють, навіть якщо і 
опосередковано, почуття солідарності, спрямоване на збереження 
їхньої культури, традиції, релігії чи мови [8, с. 98]. 

Це визначення відображає як об’єктивні так і суб’єктивні 
сторони поняття і містить 4 критерії для виділення національних 
меншин. Перший критерій носить чисельний характер; другий – 
якісний: гірше положення меншості по відношенню до більшості; 
третій – наявність специфічних етнічних, релігійних або мовних 
характеристик; четвертий – усвідомлюване почуття солідарності. 

У понятійному апараті українського законодавства виділяється 
термін «національна меншина», але його визначення має досить 
узагальнений характер. Так в ст. 3 Законі України «Про національні 
меншини в Україні» записано: «До національних меншин належать 
групи громадян України, які не є українцями за національністю, 
виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності 
між собою» [7]. Тобто фактично всіх неукраїнців віднесено до 
національних меншин.  

Більш деталізовані визначення національних меншин дають 
українські науковці. Так, Г. Луцишин в роботі «Національні меншини 
у політичному житті України» сформулювала таке визначення 
національних меншин: 

«Це групи населення, осілі в даній державі, які перебувають у 
кількісній та фактичній меншості щодо титульної нації або 
становлять менше 50 % усього населення, культивують свою 
національну окремішність, відрізняються від більшості громадян 
своїм етнічним походженням, мовними, культурними або 
релігійними ознаками, усвідомлюють свою етнічну окремішність» [11, 
с. 9]. 
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Альтернативний варіант пропонує В. Євтух, який визначає 
національні меншини таким чином: «Групи громадян України 
неукраїнської національності, які проживають на її території, є 
меншими за чисельністю від української нації, виявляють почуття 
національного самоусвідомлення та спільності між собою і 
зацікавленості добровільно зберігати й розвивати свою 
етнокультурну самобутність» [6, с. 36].  

Своє бачення проблеми висловив й О. Биков: «Національні 
меншини – це громадяни, які проживають на території України, не є 
етнічними українцями та за чисельністю перебувають у меншості, 
відрізняючись від етнічних українців своєю мовою, культурою і 
традиціями, виявляючи національне самоусвідомлення. Вони є 
елементом суспільного ладу, а, отже, усіх основних систем: 
політичної, економічної, соціальної, культурної та інших» [2]. 

У проекті закону України «Про Концепцію державної 
етнонаціональної політики України», який розроблений під 
керівництвом Народного депутата, голови підкомісії ВРУ з питань 
етнополітики М. Джемільова надається наступне визначення 
«Національна меншина – стала група громадян України не 
українського етнічного походження, яка традиційно (не менше 
100 років) проживає на території України в її сучасних державних 
кордонах, є чисельно меншою за етнічних українців, має спільні 
етнічні, мовні, культурні, релігійні характеристики, що відрізняють її 
від решти населення, і виявляє бажання зберігати й розвивати свою 
етнокультурну ідентичність» [9]. 

Отже, як в науковій літературі, так і в нормативно-правовій 
базі існує багато підходів щодо визначення поняття національні 
меншини. Однак, необхідно відзначити відсутність одностайності 
щодо трактування зазначеного терміну серед науковців світу та 
України зокрема. Це зумовлено перш за все багатомірністю даного 
феномена. Складність полягає також і в розмаїтті ситуацій, 
пов’язаних з роллю на політичній арені національних меншин. 

За даними Всеукраїнського перепису населення (2001 р.), на 
території країни проживали представники понад 
130 національностей і народностей, українці становили 77,8 % від 
загальної кількості населення, а національні меншини відповідно – 
22,2 % [4]. 

Слід зазначити, що основних національних меншин в державі 
налічується вісім – росіяни, білоруси, молдавани, кримські татари, 
болгари, угорці, румуни, поляки. Перераховані вище нацменшини 
проживають здебільшого на прикордонних територіях країни, а ось в 
центральних регіонах переважають українці. 

Єдина меншина, яка становила значну частку населення – це 
росіяни (згідно перепису населення 2001 р. – 17,3 %). Водночас, 
регіони, де етнічні росіяни становили більшість (Крим, Севастополь, 
частина Донецької та Луганської областей) на разі окуповані Росією.  
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З питань забезпечення прав національних меншин Україна 
співпрацює з міжнародними організаціями: ООН, ОБСЄ, Радою 
Європи. В міжнародних правових документах, до яких приєдналася 
й Україна, зафіксовано права національних меншин, зокрема й 
право на політичне життя. Згідно з чинним законодавством України 
національні меншини мають право на створення власних 
громадських організацій та участь у міжнародних організаціях; 
можливість впливати на прийняття державних рішень; право на 
представництво членів національної меншини в органах влади; 
право на свободу думки відповідно до своїх філософських, 
політичних, релігійних та інших переконань. Проте на практиці поки 
що недостатньо дієвих механізмів із реалізації окремих із цих прав. 

Політичне представництво національних меншин у 
законодавчій та виконавчій гілках влади, органах місцевого 
самоврядування частково здійснюється через постійно діючі комісії з 
питань міжнаціональних відносин і дорадчі органи, що складаються 
з представників етнічних спільнот. 

З точки зору політичної діяльності виділяють три рівні розвитку 
національних меншин України: 

− латентний, на якому перебувають більшість національних 
меншин, які лише формально заявили про своє існування. Цей 
рівень характеризується швидкою асиміляцією та розпорошеністю 
національних меншин; 

− організаційний, на цьому рівні перебувають 38 національних 
меншин, ким вдалося створили власні громадські організації, 
активно розвивати інтеграційні процеси. На даному рівні політичної 
мобілізації національні меншини приймають активну участь. як у 
внутрідержавних, так і в міждержавних процесах. 

− політичний рівень – до цього рівня доходять лише окремі 
національні меншини. Переважно, це численні національні меншини, 
які створили власні політичні рухи та партії, котрі беруть участь у 
виборах різних рівнів і присутні в політичному житті держави. На 
цьому рівні перебувають російська національна меншина й кримські 
татари, які створили власні політичні рухи та партії. Однак, сучасні 
вітчизняні реалії продемонстрували, що на цьому рівні з’являються 
дезінтеграційні процеси в етнічному полі та посилюється суспільно-
політична дестабілізація [11, с. 11]. 

Відносно громадських організацій, створених національними 
меншинами України, фіксується чітка тенденція збільшення мережі 
національно-культурних товариств. Так, якщо на кінець ХХ ст. їх 
було зареєстровано близько 300, в тому числі й тих, що мають 
всеукраїнський статус – понад 20, то на даний час їх зареєстровано 
більше як 1500 і майже 50 із них всеукраїнські. 

Серед національно-культурних товариств близько 100 
представляють інтереси громадян України – етнічних росіян, понад 
150 – євреїв, близько 120 – поляків, понад 100 – греків, 88 – ромів 
(циган), 85 – німців, 41 – болгар, 35 – вірмен, 34 – азербайджанців, 
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19 – угорців, 18 – білорусів, 15 – корейців, 14 – румунів, 13 – татар, 
10 – молдован, по 9 – караїмів і литовців, 5 – словаків. Інші етноси 
України представляли по 3 і менше національно-культурних 
товариств різного статусу [15]. 

Діяльність національно-культурних товариств України в першу 
чергу направлена на забезпечення освітніх, культурних, 
інформаційних потреб. У той же час для найчисельніших та 
суспільно активних національних меншин, а це – росіяни, євреї, 
поляки, угорці, румуни, є характерним ріст рівня політичної 
активності. Це знаходить своє відображення в проведенні спільних 
заходів чи акцій, висловленні своєї активної позиції, щодо прийняття 
тих чи інших політичних рішень. 

Висока концентрація національних меншин у прикордонних 
регіонах об’єктивно сприяє активізації регіональних рухів, висуненню 
ними політичних вимог. Актуалізується проблема подвійного 
громадянства (особливо румун і угорців), часом виринає питання 
територіальної автономії. Все голосніше лунають вимоги про 
парламентське представництво за національною ознакою. Угорська 
національна меншина розглядає доцільність присутності своїх 
представників у парламенті України за зразком інших європейських 
держав. 

Поляки, угорці, румуни мають історичну батьківщину, сусідню з 
українською державою – це Республіка Польща, Угорщина, Румунія. 
Від цих держав надходить суттєва матеріальна та інституційна 
допомога. Так, Угорщина робить доплати вчителям за знання 
угорської мови. Вчителі, які викладають угорською, отримують більш 
високі зарплати. Двічі на рік здійснюється доплата від 10 до 20 тис. 
грн. Також угорська сторона виділила Україні 6,5 млн. євро 
безповоротної допомоги в області туризму і підприємництва, а також 
безвідсотковий кредит на суму 65 млн. євро. При цьому невідомо, 
який обсяг даних коштів було освоєно. Більше того, Угорщина 
заявила про готовність вкласти в Закарпаття 80 млн. євро інвестицій. 

Висновки. З розвитком демократії діяльність національних 
меншин активізується і цей процес переходить у політичну площину, 
а тому національні меншини потрібно розглядати як потенційно 
впливовий політичний фактор. За останні роки на Україні чітко 
простежується тенденція щодо активізації діяльності національних 
меншин, які виходять на арену суспільно-політичних відносин 
держави, і, окрім культурних, освітніх та релігійних інтересів, все 
активніше ставиться питання задоволення політичних інтересів. Це 
закономірне явище, характерне для усіх суспільств, однак його 
вирішення великою мірою залежить від рівня демократичності 
самого суспільства. 
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Авторське резюме 

У статті розкрито основні аспекти проблеми формування політики 
білінгвізму, яка виникла в рамках інтегрованого простору Європейського 
Союзу та висвітлено перспективи подальших досліджень політики 
двомовності в Україні, як країні що прагне до євроінтеграції. Автор 
акцентує увагу на необхідності розширення в сучасному суспільстві 
взаємодії культур і народів, піднімає актуальне питання щодо культурної 
самобутності й збереження культурних відмінностей. Культурне розмаїття 
сучасного людства збільшується, а отже, народи, нації та етноси мають 
знаходити все більше засобів для збереження та розвитку своїх цілісностей, 
культурного спадку. У статті розглянуто тенденцію до збереження 
культурної самобутності народів Європи, котра підтверджує загальну 
закономірність, яка полягає в тому, що людство, стаючи все більш 
взаємозалежним, не втрачає свого культурного розмаїття. 

Особлива увага приділена процесу заміни в Західній Європі політики 
монолінгвізму політикою мовного плюралізму, акцент автором було 
зроблено на формуванні позитивного сприйняття європейським 
суспільством представників іншомовних груп. У зв’язку з зазначеним 
висвітлено висвітлено тенденцію до формування «моди» на білінгвістичну 
освіту, та збільшення кількості прихильників білінгвізму та бікультуралізму. 
Європейські держави досить гнучко підходять до цієї проблеми, в цілому ж 
дотримуючись помірної плюралістичної мовної політики. Увага до 
збереження ідентичності та створення умов подальшого розвитку мовних, 
культурних та духовних цінностей не тільки титульного етносу, але й 
окремих етнічних груп в межах національних держав є логічним 
продовженням традиції, на засадах якої виникла і розвинулась 
європейська цивілізація. 
Ключові слова: білінгвізм, полікультуралізм, етнічні групи, європейська 

спільнота, мовний плюралізм, культурне розмаїття. 
 

ПОЛИТИКА БИЛИНГВИЗМА В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В СТАНАХ ЕС 

 
Крыжевский Андрей Николаевич 

 
Авторское резюме 

В статье раскрыты основные аспекты проблемы билингвизма 
возникающие в рамках интегрированного пространства Европейского 
Союза и освещены перспективы дальнейших исследований политических 
аспектов двуязычия в Украине, стремящейся к евроинтеграции. Автор 
акцентирует особое внимание на необходимости расширения в 



Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць  

173 

современном обществе взаимодействия культур и народов, поднимает 
актуальный вопрос о культурной самобытности и необходимости 
сохранения культурных различий народов Европы. Культурное 
разнообразие современного человечества увеличивается, а следовательно, 
народы, нации и этносы должны находить средства для сохраннения и 
развития своих истории, традиций и культурного наследия. В статье 
рассмотрены основныне тенденции, пристуствующие в политике стран ЕС 
и касающиеся сохранения культурной самобытности, подтверждающей 
общую закономерность, которая заключается в том, что человечество, 
становясь все более взаимосвязанным, не теряет своего культурного 
разнообразия. 

Особое внимание автор обратил на изучение процесса замены 
странами Западной Европе политики монолингвизм на политику 
языкового плюрализма, акцент в статье сделан на анализе технологий 
формирования положительного восприятия европейским обществом 
представителей иностранных групп. В связи с указанным была раскрыта 
тенденция к формированию «моды» на билингвистическое образование, и 
увеличение количества сторонников билингвизма и бикультурализма. 
Европейские государства достаточно гибко подходят к этой проблеме, в 
целом проводя сейчас умеренную плюралистическую языковую политику. 
Внимание к сохранению идентичности и создания условий дальнейшего 
развития языковых, культурных и духовных ценностей не только 
титульного этноса, но и отдельных этнических групп в рамках 
национальных государств является логическим продолжением традиции, 
на основе которой возникла и развилась европейская цивилизация. 
Ключевые слова: билингвизм, поликультурализм, этнические группы, 

европейское сообщество, языковой плюрализм, культурное 
разнообразие. 

 
THE POLICY OF BILINGUALISM IN THE CONTEXT OF 

INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE EU COUNTRIES 
 

Andriy Kryzhevsky 
 

Abstract 
The article reveals the main aspects of the problem of bilingualism 

arising within the framework of the integrated space of the European Union 
and outlines the prospects for further research on the political aspects of 
bilingualism in Ukraine striving for European integration. The author 
emphasizes the special attention to the need to expand the interaction of 
cultures and peoples in modern society, raises the urgent issue of cultural 
identity and the need to preserve the cultural differences of the peoples of 
Europe. The cultural diversity of modern mankind is increasing, and 
consequently, nations, nations and ethnic groups must find the means to 
preserve and develop their history, traditions and cultural heritage. The article 
considers the main tendencies in the policy of the EU countries concerning the 
preservation of cultural identity, which confirms the general rule that 
humanity, becoming more and more interconnected, does not lose its cultural 
diversity. 

The author drew particular attention to the study of the replacement of 
the policy of monolinguism by the countries of Western Europe with the policy 
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of linguistic pluralism, the emphasis in the article was made on the analysis of 
technologies for the formation of positive perception by European society of 
representatives of foreign groups. In connection with this, a tendency was 
revealed to form a "fashion" for bilingual education, and an increase in the 
number of supporters of bilingualism and biculturalism. European countries 
are flexible enough to address this issue, generally conducting a moderate 
pluralistic language policy. Attention to the preservation of identity and the 
creation of conditions for the further development of the linguistic, cultural and 
spiritual values of not only the title ethnos but also of certain ethnic groups 
within the framework of national states is a logical continuation of the tradition 

on the basis of which the European civilization originated and developed. 
Key words: bilingualism, polyculturalism, ethnic groups, European 

community, linguistic pluralism, cultural diversity. 
 

Постановка проблеми. Визнання важливої ролі культури, 
культурної політики та культурної інтеграції прийшло не з перших 
днів заснування Європейського союзу. Спочатку культурні аспекти 
не розглядались в якості підґрунтя для європейської інтеграції, в той 
час як історія формування економічних, юридичних та політичних 
засад інтеграції країн Європи налічує близько 50 років. Вперше 
поява інтересу до культурної співпраці у держав-членів 
Європейського Економічного Співтовариства виникла у 70-х. роках 
ХХ століття. Навіть сьогодні, на думку Андраша Бозокі, Міністра 
культури Угорщини, «ми ще не можемо говорити про дійсно 
повноцінну європейську культурну політику». 

Засновники ЄС не врахували необхідність концептуалізації 
культурної складової процесу об’єднання Європи. Перше посилання 
на необхідність більш детально звернути увагу на культуру з’явилося 
лише в 1992 р. під час підписання Маастрихтської угоди (the 
Maastricht Treaty). Лідери ЄС згадали про культурний аспект процесу 
європейської інтеграції, за умов однієї з перших криз інтеграції, що 
обумовила необхідність прийняття нових рішень, які б дозволили 
громадянам країн-учасниць повноцінно приймати участь в 
інтеграційних процесах в рамках ЄС, тому особливо гостро постало 
мовне питання. 

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що в наші дні 
багатомовність і полікультурне виховання стали надзвичайно 
розповсюджені в Європі та світі. Особливого значення в цьому 
контексті набуває білінгвізм або двомовність. З феноменом 
білінгвізму пов’язані й проблеми сьогоднішнього соціально-
політичного світу. В умовах глобалізації дедалі актуальнішою стає 
потреба забезпечення ефективності міжмовного спілкування, що 
зумовлює потребу поглибленого вивчення взаємодії контактуючих 
мов, формування та функціонування білінгвізму. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. У роботах 
зарубіжних та українських учених (В. Кімлик, С. Густавсон, Л. Левін, 
І. Ілішев, М. Шульга та ін.) обґрунтовано вагому цінність 
полікультурної різноманітності європейського суспільства у його 
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консолідації, збереження етнокультурної ідентичності народів 
Європи. Також аналізується становлення сучасних норм 
міжнародного права, що визначають мовні права народів і меншин, 
узагальнюється світовий досвід проведення культурної політики в 
багатонаціональній державі [1-2; 4; 8-10].  

Жан Моне визнав помилковим той факт, що під час створення 
Європейського союзу величезна увага акцентувалася лише на 
політичних, економічних і юридичних складових процесу інтеграції. 
Озираючись назад, Ж. Моне сказав, що, «Якби ми мали зробити все 
це знову, ми почали б з культури», безумовно, маючи на увазі той 
факт, що культура повинна відігравати велику роль в європейській 
інтеграції та повинна бути тісніше пов’язана з основними областями 
економічного, правового й політичного співробітництва. 

Метою статті є аналіз феномену та сучасний стан білінгвізму 
на європейському просторі, а також можливість застосування цієї 
практики в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Європейська культура має риси 
універсалізму, а точніше універсалізму особистісного характеру, який 
визначає особливе ставлення до всього, що знаходиться за її межами. 
Це не тільки терпимість, але певною мірою й тяжіння до іншого. 
Звідси і принцип свободи внутрішнього вибору особистості. 

Тому ми з впевненістю можемо стверджувати, що в основі 
європейської культури покладені такі принципи як особистісний 
характер, універсалізм і свобода − немислимі один без одного. Варто 
відзначити ще одне – в основі формування кожної особистості 
європейського суспільства лежить свобода самовираження, яка надає 
людині особисту гідність. Особистість виростає тільки при існуванні 
зворотного зв’язку з іншими особистостями. Різноманіття − це основа 
культурного багатства Європи. Воно є загальноєвропейським 
надбанням, основою об’єднання етносів в рамках ЄС. 

Сьогодні у Європейському Союзі, який складається з 28 країн-
членів, проживає 500 млн. жителів, діє 3 алфавіти, вживається 23 
офіційні мови серед яких: болгарська, чеська, датська, голландська, 
англійська, естонська, фінська, французька, німецька, грецька, 
угорська, ірландська, італійська, латвійська, литовська, мальтійська, 
польська, португальська, романська, словацька, словенська, 
іспанська, швецька. Загалом, надбанням об’єднання є близько 60 
мов. Нові мови привносять з собою іммігранти. За останніми даними 
в ЄС сьогодні існує 175 національностей.  

Сучасне європейське суспільство зазнає швидких змін 
пов’язаних з глобалізацією, технологічним прогресом, розширенням і 
поглибленням інтеграції. Значна також внутрішня мобільність: 
сьогодні 10 млн. європейців працюють в інших країнах-членах. У 
відповідності з цими та іншими факторами життя громадян ЄС стає 
більш інтернаціональним та більш багатомовним. 

Культурне розмаїття є історичною даністю, органічною 
частиною історичної спадщини Європи. Завдяки йому були 
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реалізовані найбільші звершення континенту. Воно ж, інколи, в певні 
історичні моменти, відігравало роль каталізатора найбільших 
європейських соціальних трагедій. Нові хвилі імміграції ще сильніше 
примножують різноманітність та виступають в роли дестабілізуючої 
сили, яка дає можливість говорити про те, що різномаїття буде 
зростати і далі, як мінімум з двох причин. 

По-перше, більшість людей, котрі приїхали в Європу в останнє 
десятиліття, а також їхні нащадки осідають тут. Багато зберігають 
відданість культурних традицій своєї батьківщини. Оскільки, 
дотримання законів нової країни зовсім не означає необхідності 
відмовлятися від своєї віри, культури, національних особливостей. 
Навпаки, подібне різноманіття здатне стати джерелом 
цивілізаційного розвитку, яке зараз більше, ніж коли-небудь, 
необхідний Європі. 

По-друге, у зв’язку з актуальніми сьогодні демографічними 
процесом старіння населення, Європа, як ніколи раніше, потребує 
мігрантів. Без них, за підрахунками Європейської комісії, в одному 
тільки Європейському союзі за наступні 50 років трудові ресурси 
скоротяться на 100 мільйонів осіб, не зважаючи на те, що загальна 
чисельність населення в цілому продовжує зростати. Це − прямий 
шлях до занепаду. 

Таким чином, майбутнє Європи − в культурному різноманітті, 
яке визначає обличчя нашого континенту в мінливому світі ХХІ 
століття. Нові виклики вимагають від європейців більшої 
ефективності та відкритості, бо права на помилку вже немає. На 
жаль, все більше ознак вказує на те, що ситуація розвивається за 
несприятливим сценарієм. Зростає нетерпимість, посилюється 
підтримка популістських, пропагуючих ксенофобію партій, 
збільшується чисельність мігрантів; які не мають при собі документів 
і фактично позбавлених всіх прав; формуються замкнуті громади, 
практично ізольовані від решти соціуму; почастішали прояви 
ісламського екстремізму; під загрозою демократичні свободи; 
самовираження намагаються обмежити під приводом захисту 
свободи совісті. Усе це − наслідок втрати суспільством почуття 
безпеки, породжене нинішніми економічними труднощами Європи, 
феноменом масової імміграції, спотвореним способом мислення й 
згубними стереотипами щодо меншин в громадській думці та ЗМІ. 
Має місце й дефіцит чіткого бачення європейської перспективи. 

Мовні контакти – один з найсильніших зовнішніх чинників 
розвитку мови. Вони зумовлюють не тільки запозичення на всіх 
рівнях мовної структури, а й конвергентний розвиток мов, утворення 
допоміжних мов і навіть мовну асиміляцію. Причини цих 
перетворень криються не стільки в структурі взаємодіючих мов, 
скільки у вагомості певної мови в соціокультурному просторі, що 
залежить передусім від рівня економічного, політичного й 
культурного розвитку її носіїв. Найбільшому впливу піддається мова в 
умовах контактування з близькоспорідненою мовою. Коли ж мови 
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характеризуються глибокими структурними відмінностями, то 
можливість впливати одна на одну незначна.  

Білінгвізм тобто двомовність, є складовою мовної політики Ради 
Європи на сучасному етапі. Він може бути досягнутий шляхом 
простої диверсифікації або урізноманітнення мов, що пропонуються 
для вивчення в окремій школі чи освітній системі, або шляхом 
заохочення учнів вивчати більш ніж одну іноземну мову, або ж через 
послаблення домінуючої ролі англійської мови як засобу 
міжнародного спілкування.  

Дослідження двомовності як складової мовної ситуації 
багатомовних соціумів спираються як на соціальні, зовнішні 
фактори, так і на внутрішні, так би мовити, іманентні. 
Детермінованість цими чинниками цілком очевидна: зовнішні 
фактори сприяють зміні мови, внутрішні – забезпечують засоби для 
реалізації цих змін. Однак, елементарна термінологічна 
невпорядкованість опису сутності та механізму білінгвізму сприяла 
виникненню протиріч у тлумаченні поняття. Р. Фрумкіна зазначає, 
що термін «двомовність» завжди був нечітким, а сьогодні його 
значення не просто розмилося, але й розглядається в колі соціальних 
проблем [6, с. 320]. 

Білінгвізм (двомовність) – специфічний стан суспільного життя, 
при якому спостерігається і є визнаним факт функціонування й 
співіснування двох мов у межах однієї держави. Джерелом 
білінгвізму, як правило, виступає етнічна неоднорідність самого 
суспільства, наприклад, існування в одній державі двох етносів, що 
користуються різними мовами [3]. На особистісному рівні білінгвізм – 
це вільне володіння індивідуумом двома мовами залежно від ситуації 
та співрозмовника.  

Відповідно до суспільно-функціональному підходу двомовними 
можуть бути не лише окремі особи, але цілі колективи, соціуми, 
співтовариства. У такій ситуації вивчати двомовність можна у 
вигляді білінгвістичного поля, парадигмами якого є:  

а) двомовність і рідна мова,  
б) двомовність та інтерференція (ступінь і типологія),  
в) двомовність і диглосія. Названі парадигми передбачають 

врахування широкого соціального контексту, що відображає 
структуру суспільства, а також соціальну орієнтацію мікро- або 
макросоціуму. 

Розрізняють «офіційний білінгвізм», термін, що відображає 
ситуацію, коли відразу дві мови визнані державою на рівні офіційних 
внаслідок юридично закріплених норм або законів. Типовими 
прикладами країн з офіційним білінгвізмом є Канада, Фінляндія, 
Люксембург, Мальта та ін. Зазначимо, що Бельгія та Швейцарія 
мають три державні мови. 

«Неофіційний білінгвізм» відповідає ситуації, коли офіційно 
визнаною на законодавчому рівні є лише одна з двох мов, якою 
найчастіше послуговується населення цієї держави. Досить часто 



Том ІІІ, Випуск 4, Серія «Спеціальні та галузеві соціології» 

178 

можна спостерігати явище, коли, будучи невизнаною на офіційному 
рівні як державна, друга мова широко використовується значною 
частиною населення. 

Наприклад, в Іспанії державною мовою є іспанська 
(кастильська в усьому Королівстві), адже використовується баскська, 
каталонська, галісійська, валенсійська (двомовність поряд з 
іспанською у відповідних автономних областях); у князівстві Андорра 
– каталонська, широко використовується французька та іспанська 
мови. В Данії державною мовою є датська, на півдні країни існує 
німецькомовна меншина та ескімоська мовна меншина у Гренландії 
(офіційний мовний режим). У Франції поряд з французьською мовою 
використовується ельзаська (в Ельзасі існує офіційний мовний режим 
для німецької мови), бретонська, баскська, каталонська, 
корсиканська, провансальська; у князівстві Монако поряд з 
французькою мовою вживається монегаська (суміш фр. та італ.) [7, 
с. 208]. 

Не зважаючи на те, що в сучасних розвинених націях можна 
спостерігати не лише одномовність, а й дво-, навіть тримовність, 
проте такі випадки скоріше за все є винятками, тоді як правилом 
можна вважати тенденцію до одномовності, принаймні на 
офіційному державному рівні. При цьому, звичайно, демократичні 
нації, де поважаються права етнічних меншин, котрі є частинами 
поліетнічних, тобто багатонаціональних країн, створюють належні 
умови для функціонування й розвитку мов цих меншин. Як правило, 
такі мови мають місцеве, регіональне значення, домінуючою ж на 
території держави з є мова титульної нації, в основі якої знаходимо 
домінування того чи іншого етносу.  

Інтеграційні процеси сприяють перетворенню Європи в 
багатомовний простір, в якому всі національні мови мають рівні 
права. Необхідність комунікацій у багатомовному середовищі 
сформувала потребу в певному менеджменті багатомовності. 
Всередині Європейського Союзу зростає розуміння того, що 
зростаючий рівень економічної, соціальної та культурної інтеграції 
вимагає більшого рівня лінгвістичної гармонії. На досягнення цієї 
мети спрямована мовна політика ЄС.  

З відкриттям кордонів між країнами Європи посилюється 
мобільність людей, встановлюються та виходять на новий рівень 
підтримувані раніше контакти як усередині країни, так і із 
зарубіжними друзями та партнерами. Ці процеси значно посилюють 
вмотивованість європейців до опанування іноземних мов. 

Для регулювання культурного розмаїття, підтримки 
європейських цінностей і соціального порядку була створена: 
Культурна програма Ради Європи спрямована на: 

– сприяння усвідомленню та розвитку етнічної самобутності, яка 
становить культурну мозаїку нашого континенту; 
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– пошуки спільних рішень таких проблем, як глобалізація та її 
наслідки, з якими стикаються держави-члени під час впровадження 
власної культурної політики. 

У травні 2007 року Європейська Комісія запропонувала 
Європейську Стратегію розвитку сфери міжкультурного діалогу, 
засновану на трьох принципах: культурне розмаїття та 
міжкультурний діалог; культура як каталізатор творчості; культура як 
ключовий компонент міжнародних зв’язків. 

Стратегія була розроблена на основі результатів публічних 
консультацій і схвалена на Лісабонському Форумі у вересні 2007 року, 
а потім затверджена Радою Європи в резолюції (листопад 2007 року) 
при Головуванні Португалії в Євросоюзі (грудень 2007 року). 

Відповідно до першого принципу стратегії, Європейський Союз 
та інші зацікавлені сторони повинні працювати разом над 
посиленням міжкультурного діалогу, який має забезпечити розуміння 
та повагу до культурного розмаїття в Європі. Для цього необхідно 
розвивати транскордонну мобільність діячів культури та для обміну 
творами мистецтва. 

Другий принцип стратегії підкреслює роль культури як 
каталізатора творчості, необхідного для економічного розвитку та 
зайнятості, зазначений принцип є складовою частиною Лісабонської 
Стратегії. Культурні індустрії вносять неоціненний вклад у 
європейську економіку та сприяють розвитку 
конкурентоспроможності. Творчість сприяє становленню соціальних 
та технологічних інновацій, що стимулює економічне зростання й 
збільшення зайності в Європейському Союзі. 

Просування культури як життєво важливого компонента 
міжнародних зв’язків Європейського Союзу – це третій принцип 
європейської стратегії для сфери культури. В рамках Конвенції 
ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного 
самовираження, Європейський Союз повинен грати нову і більш 
активну роль в міжнародних зв’язках щоб інтегрувати європейську 
культуру, як життєво важливий компонент відносин Європи з 
іншими регіонами і країнам. Стаття 15 Договору про Європейський 
Союз вимагає, щоб Європейський Союз у всіх своїх діях брав до 
уваги сферу культури, поважаючи культурне різнобарв’я 
європейських країн. Європейська Комісія вважає за необхідне 
гарантувати, що культура і культурне розмаїття європейських країн 
при прийнятті будь-яких регуляторних та фінансових рішень будуть 
належно враховуютись. 

Через те, що в сучасному світі практично немає етнічно чистих 
держав, білінгвізм як соціальне явище широко розповсюджене. За 
статистичними даними Євросоюзу, майже 70 % населення Європи 
певною мірою володіють двома та більше мовами.  

Сьогодні двомовне навчання визнано багатьма вченими Європи 
однією з можливостей найбільш ефективного опанування іноземних 
мов і водночас є суттєвою складовою полікультурної освіти. Значний 
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вплив на розвиток двомовної освіти в Європі здійснює політика 
Європейського Союзу – відмова від пріоритету якоїсь із мов та 
орієнтація на рівноправне використання мов-партнерів. 

Цікавим є досвід багатомовного Люксембургу, де в шкільній 
системі застосовують трилінгвальний дидактичний компонент, що 
передбачає поетапне введення у дошкільному та шкільному віці 
люксембурзької мови (розмовний варіант німецької), німецької мови з 
використанням її як засобу навчання і далі – французької мови, яка 
стає засобом вивчення інших предметів. 

Цей варіант набув поширення в так званих європейських 
школах, де передбачено вивчення від 3 до 9 іноземних мов. У такому 
випадку можна говорити не про двомовну освіту, а про багатомовну. 
Адже чим більше мов знає кожен із потенційних учасників процесу 
міжкультурного спілкування, тим легше відбувається його інтеграція 
в інтернаціональне співтовариство. 

Двомовні школи в Європі – це перспективна галузь, що активно 
розвивається, адже в усьому світі знання більше ніж однієї мови є 
нормою, а не винятком. Цілі білінгвального навчання, зазвичай, різні. 
В деяких школах прагнуть досягти однаково високого рівня 
володіння як рідною мовою, так і другою мовою. Багато шкіл 
намагається покращити знання з іноземної мови, в інших школах 
прагнуть удосконалити міжкультурну компетенцію, налагодити 
зв’язки з школами інших країн в рамках міжнародного спілкування. 
Інші школи віддають перевагу майбутньому навчанню, роботі чи 
відпочинку учнів за допомогою іноземної мови. Завдяки 
білінгвальному навчанню учні мають змогу розширити простір 
шкільної програми для вивчення іноземної мови, не втрачаючи часу 
на вивчення інших предметів. Вони можуть досягнути успіхів у 
спілкуванні другою мовою за межами уроків іноземної мови. 

«Групі мудреців», як її стали називати неофіційно, було 
запропоновано проаналізувати основні загрози і виклики 
європейської стабільності, процесу європейської інтеграції, 
європейським цінностям. Підсумком більш ніж піврічної роботи даної 
групи стала доповідь, названа «Жити разом у Європі XXI століття в 
умовах свободи і різноманіття» («Living Together. Combining Diversity 
and Freedom in 21st Century Europe»). На 80 сторінках було викладенл 
докладний аналіз основних проблем, що стоять на шляху 
поступального розвитку нашого континенту, а також зроблено ряд 
рекомендацій як загального, стратегічного, так і практичного 
характеру, адресованих Раді Європи. Доповідь була представлена 
Раді міністрів Ради Європи 11 травня 2014 року в Стамбулі. 

Завданням-мінімум, на думку науковців, – є забезпечення в 
суспільстві загального розуміння щодо необхідності неухильного 
дотримання законів, їх сутності, а також механізмів їх зміни. 
Іммігранти, що жорстко дотримуються законості, не можуть 
примушуватись до відмови від своєї мови, віри, культури або 
національної ідентичності. Семе тому, необхідні спеціальні заходи для 
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забезпечення справді рівних можливостей представникам 
маргінальних і соціально незахищених груп населення Європи. Також 
необхідно налагодити діалог між представниками всіх релігій, 
культур і національних громад, їх спільна робота в рамках 
громадських організацій. Підтримка свободи слова, яка повинна бути 
захищена як від законодавчих або правозастосовних обмежень, так і 
від будь-яких насильницьких проявів. Разом з тим не повинні 
ігноруватися публічні висловлювання, спрямовані на формування або 
посилення упередженого ставлення до будь-яких соціальних груп, 
особливо до представників меншин, іммігрантам або їх нащадків. 
«Мінімум примусу, максимум переконання» – ось основний контекст 
Доповіді. 

Наприклад, у Канаді повною мірою реалізуються ідеї плюралізму 
та полікультурного виховання. Навчання з використанням двох 
офіційних мов – англійської та французької, гарантовано 
конституцією цієї країни. 

У складі населення України спостерігається перевага двох 
етносів – українців (77,8 %) та росіян (17,3 %). Але в цілому в Україні 
зафіксовано представників більш як 130 етносів (згідно з переписом 
населення 2001 року). Українську мову вважають рідною 67,5 % 
населення, для 21,6 % рідною є російська мова. 

Білінгвізм є дуже гострим питанням сьогодення в Україні. 
Зазвичай, полілінгвальність розглядається як явище позитивне, 
оскільки з кожною новою, опанованою мовою, відкривається цілий 
особливий світ нових культурних традицій, що збагачує світогляд, 
розширює  пізнання та сприяє діалогу цивілізацій. Недаремно ж 
перекладачі говорять словами Й. В. Гете: «Скільки мов ти знаєш, 
стільки разів ти людина» [5]. 

Для України цінним є досвід європейських країн, де розвиток 
двомовної освіти пов’язаний не стільки з внутрішніми процесами, 
скільки із загальною тенденцією до інтеграції, прагненням до діалогу 
та між культурної комунікації. Розвиток теорії і практики двомовної 
освіти відкриває шлях до активного інноваційного пошуку в цьому 
напрямі. В Україні вже  давно ведуться дебати на вищому рівні щодо 
надання російської мови статусу другої державної. З огляду на 
європейський досвід ця проблема може бути вирішена, і вирішена 
безболісно. Зважаючи на велику кількість варіантів, йдеться не про 
пряме перенесення зарубіжного досвіду, а про глибоке осмислення та 
використання найбільш продуктивних ідей в умовах української 
школи. 

Висновки. Отже, проблема білінгвізму потребує подальшого 
дослідження. Значну увагу потрібно приділити політичним аспектам 
двомовності в Україні насамперед на законодавчому рівні. Доки 
українська влада дотримується в мовних питаннях політики 
«відсутності мовної політики», а питання білінгвізму будуть 
обговорюватися тільки в передвиборчий період, доти проблема 
двомовності буде залишатися невирішеною.  
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Розширення взаємодії культур і народів робить особливо 
актуальним питання щодо культурної самобутності й збереження 
культурних відмінностей. Культурне розмаїття сучасного людства 
збільшується, а отже, народи, нації та етноси мають знаходити все 
більше коштів, щоб зберігати і розвивати свою цілісність, культурний 
спадок. Ця тенденція до збереження культурної самобутності 
підтверджує загальну закономірність, яка полягає в тому, що людство 
не втрачає свого культурного розмаїття. 

Підводячи підсумки слід відмітити, що в Західній Європі 
політика монолінгвізма була замінена політикою мовного плюралізму, 
акцент був зроблений на позитивному сприйнятті представників 
іншомовних груп. З’явилася мода на білінгвістичну освіту, а в 
суспільстві, внаслідок цього, значна кількість білінгвістів та 
бікультуралів. Європейські держави досить гнучко підходять до цієї 
проблеми, в цілому ж зараз проводиться помірна плюралістична 
мовна політика. Увага до збереження ідентичності та створення умов 
подальшого розвитку мовних, культурних та духовних цінностей не 
тільки титульного етносу, але й окремих етнічних груп в межах 
національних держав є логічним продовженням традиції, на засадах 
якої виникла і розвинулась європейська цивілізація. 
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В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ  

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
 

Доля Ірина Миколаївна 
доцент кафедри соціології та політології, 

Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний інститут» 

 
Авторське резюме 

У статі досліджується питання впливу релігійних організацій на 
політичне життя суспільства. Автором розглянуто стан поширення осередків 
церковних установ православної гілки християнської течії на теринах 
України. Відповідно до аналізу результатів соціологічних опитувань 
громадської думки, автором статті визначено рівень прихильності до 
релігійних організацій різних християнських течій, по усій території 
України. Особлива увага у статті присвячена питанням політизації 
релігійного життя представниками керівництва української православної 
церкви Київського та Московського патріархатів. В контексті триваючого 
військово-політичного конфлікту на Донбасі, проаналізовано роль церковних 
організацій православної течії, визначено тенденції посилення своєї 
присутності у регіонах Західної та Центральної України діячами Української 
православної церкви Московського патріархату. Також, наведено факти 
непрямого втручання діячів релігійних установ у політичні процеси, 
зокрема, події на Донбасі, з метою політизації релігійних громад та 
подальшій дестабілізації ситуації по лінії протиставлення прихильників 
різних патріархатів. В статі проаналізовано релігійно пропагандистську 
діяльність через діяльність громадських організацій православного 
спрямування, які відкрито співпрацюють з незаконними терористичними 
організаціями «ДНР», «ЛНР», розповсюджують інформаційну продукцію 
антидержавного змісту, що містить ідеї відродження «руського миру».  
Ключові слова: церква, православні течії, київський патріархат, 

московський патріархат, парафії, політичний конфлікт, пропаганда. 
 

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ  

УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 

Доля Ирина Николаевна 
 

Авторское резюме.  
В статье исследуется вопрос влияния религиозных организаций на 

политическую жизнь общества. Автором рассмотрено состояние 
распространения приходов церковных учреждений православной ветви 
христианского течения на всей территории Украины. Согласно анализу 
результатов социологических опросов общественного мнения, автором 
статьи определен уровень симпатии к религиозным организациям разных 
христианских течений, по всей территории Украины. Особое внимание в 
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статье посвящено вопросам политизации религиозной жизни 
представителями руководства Украинской православной церкви Киевского 
и Московского патриархатов. В контексте длящегося военно-политического 
конфликта на Донбассе, проанализирована роль церковных организаций 
православного течения, определена тенденции усиления своего 
присутствия в регионах Западной и Центральной Украины деятелями 
Украинской православной церкви Московского патриархата. Также, в 
статье приведены факты косвенного вмешательства деятелей религиозных 
учреждений в политические процессы, в частности, события на Донбассе, с 
целью политизации религиозных общин и дальнейшей дестабилизации 
ситуации по линии противопоставления приверженцев разных 
патриархатов. Автором проанализировано религиозно пропагандистскую 
деятельность через деятельность общественных организаций православного 
направления, которые открыто сотрудничают с незаконными 
террористическими организациями «ДНР», «ЛНР», распространяют 
информационную продукцию антигосударственного содержания, 
содержащие идеи возрождения «русского мира».  
Ключевые слова: церковь, православные течения, киевский патриархат, 

московский патриархат, приход, политический конфликт, 
пропаганда. 

 
THE ROLE OF THE ORTHODOX CHURCH  

IN THE SOCIO-POLITICAL LIFE OF UKRAINIAN SOCIETY:  
CURRENT TRENDS 

 
Iryna Dolia  

 
Abstract 

The author examines the influence of religious organizations on the 
political life of modern Ukrainian society. The author considers the process of 
placing the church parishes of the Orthodox branch of the Christian current 
throughout Ukraine. The author of the article analyzed the results of 
sociological surveys of public opinion conducted by various sociological 
centers. On the basis of sociological data and official state statistics of the 
authors, the level of sympathy of residents of different regions of Ukraine to 
religious organizations of different Christian trends was determined throughout 
the territory of the state. Using the methods of comparison and analysis, the 
author of the article considered the politicization of religious life by 
representatives of the leadership of the Ukrainian Orthodox Church of the Kyiv 
and Moscow Patriarchates. Officially in Ukraine, state power and religion are 
separated from each other, independent in their decisions. But in practice, 
both state and political figures try to use the influence of the church to gain 
support among the Ukrainian electorate. At the same time, representatives of 
religion, clergymen of various levels try to use their influence on parishioners 
to manage the political life of society. In the context of the ongoing military and 
political conflict in the Donbass, the authors analyzed the role of the church 
organizations of the Orthodox current, the tendencies of strengthening their 
presence in the regions of Western and Central Ukraine by the figures of the 
Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate were determined. 

Also, in the article, the author cites facts of indirect interference of 
religious organizations in political processes, in particular, events in the 
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Donbass, with the goal of politicization of religious communities and further 
destabilization of the situation along the lines of opposing adherents of 
different patriarchates. The author analyzed religious propaganda activities 
through the activities of public organizations of the Orthodox direction who 
openly cooperate with illegal terrorist organizations of the «DNR», «LNR», 
distribute information products of anti-state content containing ideas for the 
revival of the «Russian world».  
Key words: church, orthodox currents, Kiev patriarchy, Moscow patriarchy, 

parish, political conflict, propaganda. 
 
Постановка проблемы. Несмотря на четкое разделение сфер 

влияния государства и церкви, нельзя не отметить возрастающее 
фактическое влияние религиозных организаций в общественно-
политической жизни страны. Граждане Украины традиционно 
позиционируют себя как верующие, православной ветви 
христианства. При этом религиозный спектр Украины отличается 
многообразием религиозных конфессий и достаточно высоким 
уровнем толерантности. В тоже время практически каждая религия 
имея влияния на прихожан, в той или иной мере участвует в 
политической жизни страны. Особенно очевидным в традиции 
украинского государства является использование политической 
составляющей во взаимоотношениях православных церквей.  

В условиях военно-политического конфликта на Донбассе и 
временной оккупации территории Крыма, актуализировались 
вопросы относительно роли православных церквей, подчиняющихся 
Патриарху Всея Руси, то есть по сути страны, признанной 
агрессором, нарушающим территориальную целостность суверенного 
государства Украина. 

Анализ научных исследований и публикаций. Проблематика 
взаимоотношения государства и религии находится в поле научных 
интересов представителей таких наук как философия, социология, 
политология то есть носит междисциплинарный характер. У истоков 
изучения роли религии в общественно-политических процессах 
находятся работы: М. Вебера, Р. Робертсона, Н. Смелзера, 
Ю. Хабермаса и других. Вопросы государственно-конфессиональных 
отношений, занимают центральное место в работах  ученых: 
И. Понкина, Э. Сьюэлла, С. Феррари, других. Среди украинских 
ученых активно изучающих религию в контексте политических 
взаимоотношений в обществе необходимо выделить работы: 
В.Бондаренко, С. Здиорука, А. Саган, П. Фещенко и других [3; 6].  

Несмотря на достаточно высокий уровень внимания 
зарубежных и отечественных ученых к теме взаимоотношения 
религии и политики, учитывая динамичность процессов развития 
современных государств проблематика требует постоянного 
мониторинга и изучения с целью адекватного реагирования на 
возможные угрозы и риски для общества в целом. 

Целью статьи является изучить роль православной церкви в 
общественно-политической жизни украинского социума в контексте 
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продолжающегося военно-политического конфликта на Востоке 
страны. 

Изложение основного материала. Одним из наиболее весомых 
факторов, усиливающих противостояние в ходе конфликта на юго-
востоке Украины, является религиозный вопрос. Исторически 
сложилось, что, несмотря на сохранение доминирующей роли 
православного христианства, в сегменте религиозных пристрастий 
жителей государства, единства среди священнослужителей и 
верующих, по сути, никогда и не было. Официально с 1992 года берет 
начало факт разделения подчиненности церквей православной ветви 
на: Украинскую православную церковь Московского Патриархата 
(УПЦ МП) и Украинскую православную церковь Киевского 
Патриархата (УПЦ КП). С этого периода вопрос борьбы за власть в 
религиозном пространстве нашего государства стал одним из 
ключевых факторов во взаимоотношениях между Украиной и 
Россией, определив скрытое стремлении противопоставить юго-
восточные и западно-центральные регионы внутри одной страны. 
Необходимо отметить, что на протяжении всего этого периода 
религиозная борьба внутри православия носила латентный характер, 
так сказать медленно и методично, не привлекая особого внимания, в 
стенах храмов велась идеологическая и пропагандистская обработка 
верующих. К сожалению, на государственном уровне с момента 
провозглашения независимости, все прибывающие у власти 
политические элиты официально открещивалась от проблем церкви, 
мотивируя это тем фактом, что законодательно государство и 
церковь отделены друг от дуга. Но на неофициальном уровне, в 
зависимости от геополитических симпатий, поддержка в виде 
пожертвований на содержание храмов и монастырей велась всегда.  

Необходимо отметить, что даже по уровню поддержки среди 
политических элит доминировала УПЦ МП. Собственно говоря, в 
период правления Президента В. Януковича четко сформировалась 
идея максимального сближения государства и церкви, за счет 
усиление роли в политике высших чинов УПЦ МП. С начала 
оккупации Крыма, а со временем и военного конфликта на Донбассе, 
церкви УПЦ МП поддерживали действия страны агрессора, 
направленные на реализацию идей воссоздания «русского мира». 
Правда, на протяжении всего времени противостояния со стороны 
официального Киева особых контрмер принято не было, кроме 
банальной констатации факта поддержки действий сепаратистов 
священнослужителями УПЦ МП. Объяснить подобную 
нерешительность украинских властей помогут следующие два факта:  

Первый – весомый авторитет среди верующих христиан 
УПЦ МП на всей территории Украины. Она была и остается по 
сегодняшний день самой крупной религиозной группой, имеющей 
мощные общины приверженцев во всех регионах. Несмотря на тот 
факт, что в официальной статистике существуют информационные 
пробелы, количество верующих можно установить по переписи 
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населения (последняя в Украине была в 2001 году), и даже по этим 
доступным цифрам картина более чем ясна. По данным церковных 
чинов УПЦ МП темпы роста количества приходов составляют 500 
общин в год! Долгое время в украинском обществе формировался 
стереотип, что УПЦ МП является церковью исключительно регионов 
Донбасса и Крыма, а в реальности все выглядит иначе: лидером по 
количеству приходов является Винницкая и Хмельницкая области, 
насчитывающие по приблизительным подсчетам около 900 приходов 
в каждой из них, далее Киевская область – более 700 приходов, 
Донецкая область около 750, за ними идут  Днепропетровская и 
Одесская по 600 приходов. И даже на Западной Украине пусть и в 
значительно меньшем количестве, но МП присутствует около 250 
приходов [5].  

По официальным данным Департамента по делам религий и 
национальностей Министерства культуры Украины на начало 2016 
года Украинская Православная Церковь (Московский патриархат) 
насчитывает 12334 тысячи приходов из них действующих 12167 
тысячи. На территории Украины действует 207 монастырей с 1 603 
монахами и 2 515 монахинями. Для понимания данных цифр, 
необходимо сравнить их с масштабом влияния прямого конкурента 
московского патриархата УПЦ (Киевского патриархата): церковных 
приходов по всей территории – 4921 тысячи из них 4658 тысячи 
действующих, и лишь 67 монастырей [7].  

По количеству прихожан так же лидирует УПЦ (МП). И здесь 
картина более существенно показывает незыблемость позиций 
русской церкви. Это подтверждается результатами социологических 
опросов. Так, по итогам первого этапа эскалации военно-
политического конфликта на Востоке Украины социологи 
фиксировали переход прихожан от УПЦ (МП) в лоно приверженцев 
УПЦ (КП). Например, в ходе опроса, проведенного Фондом 
«Демократические инициативы» им. Илька Кучерива в период с 25 
декабря 2014-го по 15 января 2015 года по всей Украине за 
исключением Крыма и Луганской области, большинство граждан 
относило себя преимущественно к Украинской православной церкви 
Киевского патриархата (УПЦ КП) – 44 %. В то время как к 
Украинской православной церкви Московского патриархата отнесли 
себя лишь 21 %, к Украинской греко-католической церкви – 11 % 
респондентов [1].  

Однако уже спустя год, по данным социологии цифры 
приверженцев православных течений вернулись в свое привычное 
русло, с традиционным доминирование количества верующих УПЦ 
(МП). Так, по результатам опроса проводимого с 3 по 17 сентября 
2016 года социологической фирмой «Юкрейниан социолоджи сервис» 
из 70,6 % украинцев считающих себя верующими 39,4 % назвали 
себя приверженцами УПЦ (МП), второй по доле верующих является 
УПЦ (КП), которая охватывает 25,3 % всех конфессионально 
определившихся респондентов; на третьем месте Украинская греко-
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католическая церковь – 21,3 %, на четвертом Украинская 
автокефальная православная церковь – 4,6 % респондентов [9]. 
Исходя из таких данных можно четко определить, рост популярности 
влияния церкви именно московского патриархата не взирая на 
попытки позиционировать ее как церковь «агрессора». 

Второй фактор менее очевиден, но немаловажен – это 
финансовая зависимость регионов от экономической политики 
УПЦ (МП). В Украине не любят говорить о том, что Церковь это не 
только институт идеологического воздействия на верующих, но еще и 
завуалированный крупный игрок в сфере бизнеса. Практически в 
каждом регионе УПЦ (МП) владеет значительными земельными 
ресурсами, рядом промышленных предприятий. Безусловно, это 
тщательно скрывается и курируется через подставных лиц. 
Например, среди известных фактов − в Марьинском районе 
Донецкой области негласно УПЦ (МП) владеет заводом «Свято-
Ильинский машиностроительный завод» в г. Курахово даже не 
скрывая своего долевого участия.  

Таким образом, при наличии площадок идеологической 
обработки и финансовых рычагов воздействия на население 
УПЦ (МП) всегда будет влиять на внутренние взаимоотношения в 
украинском обществе и во многом определять векторы внутренней и 
внешней политики государства. Иначе как можно объяснить 
игнорирование украинской властью прямого обвинения официальной 
власти Украины, прозвучавшее из уст главы УПЦ (МП) митрополита 
Онуфрия в январе 2016 года: «Если говорят, что мы сепаратисты, то 
кто же они тогда, если они поделили Украину? Довели до такого 
состояния, что и Крым отпал и Восток дышит на ладан. А мы всё 
делаем, чтобы сберечь целостность Украины..» [2]. В ответ на 
подобные высказывание Президент Украины П. Порошенко 
обращается к Митрополиту с просьбой усилить работу по 
объединению всех православных церквей Украины! 

В нынешних условиях поиска оптимальных вариантов решения 
судьбы Донбасса, именно церковь может оказаться скрытым 
ресурсом. Исходя из событий религиозной жизни вокруг Украины и 
Московского Патриархата в целом, начавшиеся со второй половины 
2015 и начала 2016 годов существует высокая вероятность 
раскручивания информационно-идеологической борьбы на основе 
продвижения идеи – борьба с усилением раскола православия, 
которая может стать платформой для продвижения «русского мира».  

С середины 2015 года наметилась тенденция расшатывания 
Западных регионов Украины на почве раскола ветвей православия. 
Львовская, Хмельницкая, Ивано-Франковская области стали зонами 
повышенного, порой силового, противостояния между верующими в 
борьбе за храмы и монастыри. Причина противостояния, 
принадлежность религиозных приходов, а по сути, выход парафий из 
юрисдикции Московского патриархата и переход в УПЦ Киевского 
патриархата. При этом, среди ключевых причин перехода выделяют 
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отношение духовенства к событиям на Донбассе, не желание 
молиться за Патриарха Всея Руси Кирилла, открыто называемого 
«духовным наставником» кровопролития на юго-востоке Украины. 
Однако, если убрать эмоции, и внимательно изучить места, ставшие 
эпицентром так сказать противостояния УПЦ (МП) и УПЦ (КП), то 
данные акции скорее организованы идеологами русского мира, чем 
проукраински настроенными патриотами.  

Так как, несмотря на тот факт, что переходы зафиксированы не 
только в западных регионах (Ровенская область – 11 переходов, 
Тернопольская – 4), но и в центральных – Киевская – 8, Полтавская – 
5, Кировоградская – 5. Массовые столкновения прихожан, судебные 
иски проводятся именно на приходы, расположенные в западных 
областях. Ключевые религиозные центры православия – лавры 
(Киево-Печерская, Почаевско-Успенская и Успенская Святогорская 
лавра), находятся под полным контролем УПЦ МП. Раскручивание 
темы о якобы необходимости перехода их во владение УПЦ КП, 
однозначно, может стать отличным детонатором массовых акций для 
силовых протестов по всей стране. Причем, Почаевская Лавра 
расположенная в сердце западной Украины, уже давно, фактически 
с раскола начала 90-х годов ХХ века, стала оплотом и базой для 
создания проекта «русского мира». Показательным в этом плане 
является, что пропаганда русского и нетерпимость к 
«малороссийскому» проявляется на территории Лавры без какого-либо 
прикрытия. Например, при подаче верующими людьми прошений о 
разных молебнах, священник требует указать к какой церкви они 
относятся, в случае указания УПЦ КП часты случаи отказа.   

Резкое усиление открытых выступлений высших чинов 
православия с осуждением действий украинских властей и 
апеллированием к угрозе для существования православия в 
государстве в целом. А именно, 22 января 2016 года на Собрании 
Предстоятелей Поместных Православных Церквей, Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл четко отметил: «Сейчас 
насильственным путем захвачено более 30 храмов Украинской 
Православной Церкви, не менее 10 находятся под угрозой нападения 
раскольников и националистов, выдающих происходящее за якобы 
добровольный переход верующих в так называемый Киевский 
Патриархат. На самом деле это самый настоящий бандитский, 
рейдерский захват: проводят собрание лиц, не имеющих отношения 
к общине, затем при помощи властей фальсифицируют уставные 
документы, захватывают храм силами боевиков-националистов, а 
общину храма вместе со священником выбрасывают на улицу!» [8]. 

А уже спустя несколько дней в Москве 2 февраля во время 
Архиерейского Собора РПЦ нынешний глава УПЦ МП митрополит 
Онуфрий обвинил СМИ Украины в очернении церкви: «Регулярно 
появляются репортажи, которые очерняют Украинскую 
Православную Церковь». По словам митрополита сегодня в 12 
населенных пунктах Украины сохраняется угроза силового захвата 



Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць  

191 

храмов [4]. В таких условиях Митрополит, на которого Президент 
Украины возлагает надежды по объединению церквей, прямо 
говорит о невозможности примиряться с раскольниками, тем самым 
провоцируя усугубление религиозного конфликта. Исходя из всего 
выше изложенного, очевидно, что «грязная» информационная 
компания против УПЦ МП лишь часть стратегии созданной для 
«прощупывания» ситуации с целью создания новых очагов 
подрывающих стабильность внутри украинского общества. 

Но, безусловно, информационно-пропагандистская работа, 
всегда отличавшая политику церкви Московского патриархата, в той 
или иной форме проводится и сегодня, условно ее можно разделить 
на явную и скрытую. 

Скрытая, наиболее распространена и успешна, заключается она 
в сути текстов проповедей священнослужителей, где как бы 
невзначай подаются трактовки необходимости возврата украинцев в 
лоно истинной церкви (то есть Москвы), призыв к молитвам за 
«вразумление нынешней украинской власти» и прекращение «убиения 
брата братом». Такие сентенции, и подобные им, стали нормой в 
подавляющем большинстве еженедельных церковных служб, 
проходящих  по всей Украине.  

Факты явной пропаганды также присутствуют, но они скорее 
исключение, чем правило в работе стратегов «единства русского 
православного мира». К ним можно отнести отказы отдельных 
церковных служителей выполнять свои полномочия из-за 
использования верующими украинского языка, документов Украины. 
Как правило, они отмечаются на оккупированных территориях. По 
данным Религиозно-информационной службы Украины священник 
УПЦ МП, в часовне святого Агафья в ЛНР в г. Свердловске, отказался 
проводить молебен за здоровье новорожденного ребенка, так как 
ребенок был зарегистрирован в Украине. 

Факты открытого сотрудничества с ДНР и ЛНР. Настоятель 
храма Святых Новомучеников Донецкой епархии УПЦ МП в 
г. Макеевка официально стал духовным отцом террористов, открыв 
на базе одного из батальонов «Православной армии» часовню. 
Учитывая жесткую дисциплину внутри церкви, на подобные 
действия священник мог пойти исключительно после получения 
разрешение от высших чинов УПЦ МП. 

Отмечены и факты распространения брошюр (в Запорожской, 
Волынской, Одесской областях) в церквях УПЦ МП в которых 
представлена критика главы УПЦ КП Филарета, которому умело 
создается имидж раскольника. В исходных данных подобных 
брошюр не указана ни типография, ни город, ни год выпуска только 
организация ответственная за печать – «Лига защитников 
Православия».  

Выводы. В целом, необходимо отметить, что в последние 
полгода действительно на территории Украины начали 
активизироваться организации, которые в той или иной форме 
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пропагандируют идеологический ориентир на Россию и объединение 
всех православных вокруг Москвы. К таким организациям 
украинского крыла относятся: «Союз православных братств Украины» 
(ветвь «Союза православных братств» создана в 1990 г. в Москве под 
кураторством теперь уже Патриарха Всея Руси Кирилла, а тогда 
рядового митрополита Смоленска), представители «Русской 
православной армии», созданной в 2014 г. и успешно действующей 
сегодня в пределах ДНР с агентурной работой на подконтрольных 
Украине территориях. И если первые две организации проводят 
подпольную информационно-пропагандистскую деятельность. То 
Всеукраинская общественная организация «Православный выбор», 
действует на территории всей Украины с 2005 года легально, 
активно и свободно распространяет свое печатное издание газету 
«Православный выбор», где открыто ведется пропаганда против 
европейского курса Украины и закладывается фундамент построения 
мира русского.  

Таким образом, в условиях прогрессирующего военно-
политического конфликта религиозный фактор может стать как 
одним из аргументов в поиске вариантов урегулирования конфликта 
и стабилизации политической ситуации в стране, так и одним из 
механизмов усиление манипулирования сознанием и действиями 
людьми, дестабилизацией общественной и политической жизни в 
стране. 
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РІВЕНЬ ДОВІРИ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 
 

Кривоніс Тетяна Вікторівна 
редактор,філії національної телекомпанії України 

«Харківська регіональна дирекція» ТО «Обласне радіо» 
 

Авторське резюме 
У статті проаналізовано результати соціологічного дослідження щодо 

громадської думки населення Сходу України стосовно ролі Української 
православної церкви Московського патріархату в житті суспільства. Автор 
звернув особливу увагу на формування суспільної думки щодо існуючої і 
можливої практики участі церкви у політиці, виконання нею функції 
соціального служіння.  

Говорячи про секуляризацію й втрату зв’язку суспільства з 
релігійними установами, автор звертає увагу на те, що особистість почала 
триматись на відстані від релігійних закладів. Церква, на сьогоднішній 
день, залишається великою постачальницею ритуалів. Більше того, якщо 
більшість громадян не є прихильниками втручання релігійних організацій в 
приватне життя, то за результатами проведеного дослідження, вони 
цінують втручання зазначеного інституту в громадську сферу та 
формування громадянського суспільства. У сучасній Україні закріплення 
світських цінностей збігається за умов існування домінуючої позиції 
Православної церкви та інших традиційних релігійних організацій в 
суспільстві, які є невід’ємною складовою суспільних процесів в державі. 
Все більш помітним фактором стає залучення церкви до суспільного життя 
і водночас – зростання її уваги до найгостріших соціально-політичних 
проблем, що зумовлює започаткування діалогу між церквою й суспільством. 
Крім того, на думку автора спостерігається певна активність церкви у 
відстоюванні прав людини та інтересів суспільства, а отже вона все 
частіше висловлює своє ставлення до соціально-політичних подій, які 
супроводжуються суттєвими трансформаціями суспільного життя.  

Проведене дослідження, описане в статті корелює з результатами 
інших загальноукраїнських соціологічних опитувань, щодо релігійної 
самоідентифікації переважної більші мешканців Сходу України з 
православ’ям. 
Ключові слова: Українська православна церква Московського патріархату, 

православні віруючі, суспільство, політика, соціальне служіння. 
 

УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  
К ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 
Кривонос Татьяна Викторовн 

 
Авторское резюме 

В статье проанализированы результаты социологического 
касающиеся общественного мнения населения Востока Украины о роли 
Украинской православной церкви Московского патриархата в жизни 
общества. Автор обратил особенное внимание на формировании 
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общественного мнения относительно существующей и возможной практики 
участия церкви в политике, выполнения ею функции социального 
служения.  

Говоря о секуляризации и потерю связи общества с религиозными 
учреждениями, автор обращает внимание на то, что граждане начали 
держаться на расстоянии от религиозных заведений. Церковь, на 
сегодняшний день, остается большой поставщицей ритуалов. Более того, 
если большинство населения не являются сторонниками вмешательства 
религиозных организаций в частную жизнь, то по результатам 
проведенного исследования, они ценят вмешательства указанного 
института в общественную сферу и процесс формирования гражданского 
общества. В современной Украине закрепления светских ценностей 
совпадает с особенностями существования доминирующей позиции 
Православной церкви и других традиционных религиозных организаций в 
обществе, которые являются неотъемлемой составляющей общественных 
процессов и в государстве. Все более заметным фактом становится 
привлечение церкви к общественной жизни страны и, одновременно, рост 
ее внимания к острейшим социально-политических проблемам, что ведет к 
началу диалога между церковью и обществом. Кроме того, наблюдается 
определенная активность церкви в отстаивании прав человека и интересов 
общества. Она все чаще выражает свое отношение к социально-
политическим событиям, которые сопровождаются существенными 
трансформациями общественной жизни.  

Проведенное исследование, описанное в статье совпадает с 
результатами других всеукраинских социологических опросов, по 
религиозной самоидентификации подавляющего большие жителей Востока 
Украины связанной с православием. 
Ключевые слова: Украинская православная церковь Московского 

патриархата, православные верующие, общество, политика, 
социальное служение. 

 
THE LEVEL OF PUBLIC CONFIDENCE IN THE ORTHODOX CHURCH 

 
Tatiyana Kryvonos 

 
Abstract 

The article analyzes the results of an opinion regarding the public 
opinion poll in the East of Ukraine on the role of the Ukrainian Orthodox 
Church of the Moscow Patriarchate in the community. The author has paid 
special attention to the formation of public opinion regarding the existing and 
possible participation of the church in the practice of politics, the carrying out 
of the functions of social service. 

Speaking about secularization and the loss of communication with 
religious institutions, the author draws attention to the fact that citizens began 
to stay away from religious institutions. Today, the church remains a major 
provider of rituals. Moreover, if the majority of the population are not 
adherents of the interference of religious organizations in private life, then, 
according to the results of the study, they value the interference of the institute 
in the public sphere and the process of forming a civil society. In today’s 
Ukraine, the securing of secular values coincides with the peculiarities of the 
existence of the dominant position of the Orthodox Church and other 
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traditional religious organizations in society, which are an integral part of 
social processes and in the state. Increasingly, the attraction of the church to 
the social life of the country and, at the same time, the growth of its attention 
to the most acute socio-political problems, which leads to a dialogue between 
the church and society. In addition, there is a certain activity of the church in 
advocating human rights and the interests of society. She is increasingly 
expressing her attitude to socio-political events, which are accompanied by 
significant transformations of social life. 

The conducted research described in the article coincides with the 
results of other all-Ukrainian sociological surveys, on the religious self-
identification of the overwhelming large inhabitants of the East of Ukraine 
associated with Orthodoxy. 
Key words: Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate, Orthodox 

believers, society, politics, social service. 
 
Постановка проблеми. Останнім часом роль церкви в 

українському суспільстві почала активно цікавити, як політиків, так і 
широку громадськість. На сучасному етапі в нашій державі релігійні 
організації існують в умовах постійної секуляризації, що позначилось 
на масштабах і характері їх впливу на суспільство. У своїх 
дослідженнях соціолог Ж.-П. Віллєм, аналізуючи сучасний стан 
впливу релігії та церкви на європейське суспільство говорить про 
відсутність традиційних форм їх впливу на індивіда та виникнення 
нових форм – під впливом реалій співробітництва церкви і 
суспільства [1, с. 63]. Говорячи про секуляризацію й втрату зв’язку 
індивідів з релігійними установами, науковці звертають увагу на те, 
що особистість почала триматись на відстані від релігійних закладів. 
Церква, на сьогоднішній день, залишається великою постачальницею 
ритуалів. Більше того, якщо індивіди не є прихильниками втручання 
релігійних організацій в приватне життя, то вони цінують втручання 
церков в громадську сферу. «Церква є визнаною інституцією, що 
відіграє певну роль у громадській сфері» [1, с. 64]. 

У сучасній Україні закріплення світських цінностей збігається за 
умов існування домінуючої позиції Православної церкви та інших 
традиційних релігійних організацій в суспільстві, які є невід’ємною 
складовою суспільних процесів в державі. Все більш помітним 
фактором стає залучення церкви до суспільного життя і водночас – 
зростання її уваги до найгостріших соціально-політичних проблем, що 
зумовлює започаткування діалогу між церквою й суспільством. Крім 
того, спостерігається певна активність церкви у відстоюванні прав 
людини та інтересів суспільства. Вона все частіше висловлює своє 
ставлення до соціально-політичних подій, які супроводжуються 
суттєвими трансформаціями суспільного життя. 

Сьогодні церква активно займається суспільно значущою 
діяльністю. На її рахунку багаточисленні справи милосердя й 
доброчинності, благодійна діяльність, участь у соціальних програмах, 
щодо запобігання розповсюдженню ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, 
духовно-просвітницька робота з дітьми та молоддю, волонтерська 
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допомога ВСУ та постраждалим від бойових дій на Сході України, 
духовна, патріотичне виховання військовослужбовців і 
співробітників правоохоронних установ; реабілітаційна робота з алко- 
та наркозалежними, хоспісна та паліативна допомога; збереження, 
відродження й розвиток історичної й культурної спадщини; духовна 
та матеріальна допомога вихованцям пенітенціарної системи; 
діяльність з охорони навколишнього середовища; підтримка 
інституту сім’ї, материнства й дитинства.  

Українське суспільство схвалює і підтримує активність церкви, 
яка помітно зміщується з суто релігійного поля до соціальної сфери. 
За даними Інституту соціології НАН України отриманими за 
підсумками щорічного моніторингу близько половини (46,2 %) 
громадян підтримують соціально значущу діяльність церкви, в той 
час коли лише 1,4 % (в межах похибки) з них вважають, що церква 
не відіграє помітної ролі в суспільстві [2, с. 44].  

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Проблема місця 
релігії в житті суспільства досить часто стає предметом досліджень 
вітчизняних науковців. У центрі уваги дослідників найчастіше 
опиняються такі питання, як: тенденції у розвитку релігійності в 
українському суспільстві (П. Яроцький, А. Колодний, В. Єленський), її 
рівень та характер (Л. Бевзенко, Н. Дудар, Н. Зайцева-Чіпак 
М. Паращевін, Л. Філіпович, Л. Шангіна,), міжконфесійні 
взаємовідносини (П. Яроцький), окремі функції релігії та церкви на 
особистісному та національному рівнях (А. Колодний), державно-
церковні відносини (Л. Філіпович, В. Климов, В. Титаренко). Разом з 
тим бракує досліджень присвячених аналізу впливу релігійних 
інститутів на соціальні та політичні процеси. Враховуючи усе вище 
наведене актуальним постає питання вивчення суспільної думки, 
щодо оцінки ролі Української православної церкви Московського 
патріархату в житті суспільства. 

Тому метою статті є аналіз результатів соціологічного 
дослідження громадської думки щодо ролі Української православної 
церкви Московського патріархату в житті суспільства в реаліях 
сьогодення. 

Виклад основного матеріалу. Розкриваючи регіональні 
особливості, нами було проведене дослідження щодо вивчення 
громадської думки населення Східних регіонів України (Донецької, 
Запорізької, Луганської, Харківської областей) щодо ролі православної 
церкви Московського патріархату в громадському та політичному 
житті суспільства. Саме в зазаначених областях кількість 
зареєстрованих релігійних організацій УПЦ МП перевищує кількість 
релігійних організацій інших конфесій і релігійних напрямків [3], а 
переважна кількість віруючих ідентифікують себе саме у контексті 
зазначеної православної деномінації [4]. На основі авторського 
соціологічного дослідження було зроблено науковий аналіз оцінки 
населенням Сходу України ролі Української православної церкви 
Московського Патріархату в житті суспільства. Дослідження 
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проводилось в лютому-грудні 2017 року філією національної 
телекомпанії України «Харківська регіональна дирекція» ТО «Обласне 
радіо», n=2000, слухачів радіоканалу. 

Згідно з отриманими результатами опитування на Сході України 
більше половини респондентів – 55,3 % вважають себе віруючими 
людьми. Частка жінок, які вважають себе віруючими перевищує 
частку чоловіків 63,6 % проти 47 % відповідно. Серед тих хто відніс 
себе до «невіруючих», а це – 3,9 % і до «атеїстів» – 3,7 %, переважну 
більшість складають чоловіки 7 % й 8 % відповідно. Жінки серед них 
склали всього 2,3 % й 1,2 %.  

Необхідно зауважити, що серед молоді у віці 18-25 років 
відсоток віруючих майже у 17 разів перевищує, тих хто визначився 
як невіруюча людина. Високий показник віруючих виявився серед 
представників вікової категорії 65 і більше років – 72,6 %. 

Зазначимо, що серед опитаних, які вважають себе «віруючої 
людиною», тільки 39,6 %, відносять себе до будь якої релігійної 
конфесії (рис. 1). 

Ні
45,2%

Важко 
відповісти

12,5%

Так
39,6%

 
 

Рис. 1. Розподіл відповідей на запитання: «Якщо Ви 
віруюча людина, чи належите Ви до будь-якої релігії, 
конфесії?», у %. 

 
Таким чином, ми можемо говорити про те, що в преважній 

більшості мешканці Сходу України, самовизначаються як «віруюча 
людина», однак не обов’язково відносять себе до будь-якої релігії, 
конфесії, й залишаються віруючим без релігійної або конфесійної 
приналежності. Вищезазначене підтверджує показник відповіді 
респондентів на питання «Чи згодні Ви з твердженням «Людина може 
бути просто віруючою і не сповідувати конкретну релігію» із 
зазначенням варіанту «так»–54,8 % (рис.2). 
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Рис. 2. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Чи 

згодні Ви з твердженням: «Людина може бути просто віруючою 
і не сповідати конкретну релігію», у %. 

 
Серед тих респондентів, які змогли визначитись з конфесійною 

приналежністю (39,6 %), переважна більшість віднесла себе до 
православної церкви – 81,6%, при цьому 65,4 % з них вважають себе 
просто православними віруючими, не ідентифікуючи себе з жодною 
численною православною деномінацією, представленою на релігійній 
карті України. Респонденти, які визначили себе у параметрах 
православних деномінацій, в більшості випадків визначились як 
православні Української православної церкви Московського 
патріархату – 8,3 % (рис.3).  
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Рис. 3. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «До 
якої православної церкви Ви себе відносите?», у %. 

 
Проведене соціологічне дослідження підтверджує результати 

всеукраїнських опитувань, щодо високих показників ступеня довіри 
громадян церкві, у той же час, рівень довіри населення на Сході 
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України виявився нижчим від загальноукраїнського. Так, за 
результатами всеукраїнського опитування, проведеного Київським 
міжнародним інститутом у лютому 2015 року довіру церкві висловило 
61,7 % опитаних [3], за результатами нашого дослідження, сумарний 
відсоток тих хто повністю довіряє й тих, хто скоріше довіряє ніж не 
довіряє церкві і духівництву становив 37,4 %. Разом з тим, серед 
інших соціальних і політичних інститутів саме церква і духовенство 
користується найбільшою довірою мешканців Сходу України. 
Найнижчим рівень довіри населення висловило політичним партіям 
України, місцевим органам влади, Президенту України, міліції їм 
повністю довіряють лише 2,4 %, 2,5 %, 2,7 %, 2,9 % відповідно  

Найбільше довіряючи церкві і духівництву, а найменше – владі 
та правоохоронним органам, жителі Сходу України вважають, що 
релігійні діячі повинні захищати громадян у випадку прийняття 
рішень, які знижують життєвий рівень населення. З цим 
твердженням згодні 40,2 % опитаних. Крім того, на думку 33,6 % 
респондентів релігійні організації повинні приймати участь в 
розробці і прийнятті владних рішень з метою підтримки 
справедливості в суспільстві. При цьому, 23,6 % опитаних вважають, 
що релігійні організації приймають участь в політичному житті 
держави, але мають на неї незначний вплив – 34, 7% (рис. 4).  
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Рис. 4. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Як 

Ви вважаєте, який вплив справляють релігійні організації на 
політичне життя держави?», у %. 

 
У той самий час, 19,2 % респондентів погоджуються з тим, що 

вищі духовні особи мають вплив на політичні рішення, які 
приймаються в державі. Значна кількість респондентів, а це 48,0 % 
вважає, що участь у виборах священнослужителів не відповідає їх 
місії, разом з тим участь у виборах священнослужителів схвалює 
21,4 % опитаних жителів Сходу України, 11,5 % впевнені, що чим 
більше священників прийде до влади, тим більш там буде порядку та 
справедливості.  

Приблизно такий самий розподіл відповідей було отримано при 
відповіді на запитання про існуючу практику участі православної 



Том ІІІ, Випуск 4, Серія «Спеціальні та галузеві соціології» 

202 

церкви в роботі вищого законодавчого органу держави: «Як Ви 
відноситесь до того, що Українська православна церква 
Московського патріархату має своє представництво у Верховній Раді 
України?» – 43,0 % опитаних вважають, що церква не повинна 
втручатися у роботу законодавчої влади, а майже 23% респондентів 
погоджуються з тим, що церква повинна мати можливість подавати 
свої законодавчі ініціативи (рис. 5). 
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Рис. 5. Розподіл відповідей респондентів на питання: «Як 
Ви відноситесь до того, що Українська православна церква 
Московського патріархату має своє представництво у 
Верховній Раді України», у %. 

 
Крім цього, у питанні взаємовідносин з владою 21,8 % опитаних 

вважають, що церква повинна підтримувати або критикувати владу, 
в залежності від ситуації, а 17 % згодні з наступним твердженням: 
«Церква повинна критикувати владу у випадках зловживання 
службовим становищем й повноваженнями», разом з тим достатньо 
високим є відсоток респондентів, які впевнені, що церква не 
повинна втручатись у відносини людини і влади – 32,6 %. Таким 
чином ми можемо говорити, що громадяни визнають церкву в якості 
інституту здатного реалізувати їх сподівання на прийняття соціально 
справедливих владних рішень і захисту громадян від свавілля влади. 

Значну підтримку церква отримує завдяки проведенню 
соціально значущої роботи в суспільстві. Так, за даними проведеного 
дослідження 59 % населення Сходу України вважає, що релігія 
підвищує моральність і духовність людей, 49,9 % згодні з 
твердженням про те, що релігійні організації беруть активну участь в 
соціальній роботі: допомога дітям сиротам, дітям з неблагополучних 
сімей, інвалідам, хворим, людям похилого віку, ув’язненим, для 
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37,1 % респондентів релігія є головною складовою національної 
самобутності й культури. На поставлене питання про функції, які 
релігійні організації повинні сьогодні виконувати в суспільстві, 
більше половини опитаних віддали перевагу духовній функції та 
функції соціального служіння (рис. 6). 
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Рис. 6. Розподіл відповідей респондентів на запитання: 

«Які функції, за Вашою думкою, повинні виконувати сьогодні 
релігійні організації (відзначте не більше трьох відповідей)», 
у %. 

 
Повертаючись до вище розпочатого аналізу питання довіри 

різним соціальним і політичним інститутам, треба зазначити, що 
населення Сходу України, більше довіряє релігійним благодійним 
фондам (6,8 %) ніж світським благодійним фондам (4,8 %), а тому ми 
можемо говорити про те, що і в цій сфері суспільного життя церква 
користується переважаючим авторитетом. 

Висновки. Проведене дослідження корелює з результатами 
інших загальноукраїнських соціологічних опитувань, щодо релігійної 
самоідентифікації переважної більші населення Сходу України з 
православ’ям. Привертає увагу той факт, що значна кількість 
православних віруючих Сходу України не відносять себе до жодної з 
існуючих в Україні православних церков, разом з тим, число тих, хто 
визначився в параметрах православних церков бачать себе 
віруючими Української православної церкви Московського 
патріархату. Виходячи з вищезазначеного та враховуючи результати 
відповідей відносно довіри різним політичним і соціальним 
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інститутам, ми можемо стверджувати що Українська православна 
церква Московського патріархату користується високим рівнем 
довіри серед жителів Сходу України. Відповідно до Конституції 
України, Українська православна церква Московського патріархату 
як інші релігійні інститути відокремлена від держави і не бере участі 
у політичному житті, це прописано й у внутрішньо церковних 
документах. Але за результатами нашого соціологічного дослідження 
церква, користуючись найбільшою квотою довіри серед всіх 
суспільних інститутів, визнається жителями Сходу України як 
інститут який може захистити їх від несправедливості з боку влади, а 
тому, на їх думку, може приймати участь у політиці. Це може бути 
підтвердженням того, що українці вбачають у церкві як духовного 
наставника, так й активного учасника громадського життя. 
Натомість світська влада втрачає довіру громадян, тому що не 
виконує, покладених на неї обов’язків дотримання соціальної 
справедливості в суспільстві. В результаті проведеного дослідження 
також було підтверджено тезу, що церква може бути надійним 
партнером держави у сфері допомоги соціально незахищеним 
верствам населення і тим, хто такої допомоги потребу та сприяти 
консолідації суспільства. 
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COMPARISON OF ANNEXATION OF THE CRIMEA WITH NATO 
ACTION AGAINST JUGOSLAVIA 

 
Dáša Macaríková 

Magister, Expert in Slovak Foreign Policy Association, Slovakia Republiс 
 

Abstract 
Contribution is devoted to the comparison of the annexation of the 

Crimea with the NATO intervention against Yugoslavia. The study briefly 
analyzes the causes, course and consequences of the war in Yugoslavia. 
Attention is particularly drawn to the emergence of Kosovo as a separate 
enclave. Furthermore, the work offers a historical cross-section of key events 
that predominated the Russian annexation of the Crimea. The main part of the 
contribution is to compare these events. On the basis of the analysis we can 
find that NATO’s military intervention against Yugoslavia and the annexation of 
the Crimea are more different than the continuity. We think NATO’s goals in 
Yugoslavia were diametrically different than Russia’s objectives in the Crimea. 
This is evidenced by our analysis in which we are questioning the Russian 
annexation of the Crimea, while NATO’s military intervention is taken as the 
last possibility of defeating Slobodan Milosevic.We are of the opinion that the 
NATO intervention against Yugoslavia was a long-awaited action. NATO and 
Slobodan Milosevic have been long years of peace. 
Kay words: Crimea, NATO, Russian, Yugoslavi, military intervention, 

annexation, historical cross-section. 
 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АНЕКСІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ДІЯМИ 
НАТО ПРОТИ ЮГОСЛАВІЇ 

 
Даса Макарікова 

 
Авторське резюме 

У статті зроблено детальний порівняльний аналіз ситуації щодо 
анексії Республіки Крим, здійсненої РФ і військового втручання 
Північноатлантичного альянсу в Югославію. Автор проводить аналогію між 
зазначеними актами зовнішньополітичного впливу на події всередині 
країн, які знаходились в умовах внутрішньополітичної кризи. У 
дослідженні коротко аналізуються причини військових конфліктів, 
висвітлюється їх хід, визначаються наслідки. Окрему увагу присвячено 
вивченню такого геополітичного явища як Косово − прикладу формування 
окремого самостійного релігійного анклаву, який сформувався в державне 
утворення, що не має етнічного монолітного базису. Автор детально описує 
хід подій, які супроводжують анексію Республіки Крим Росією й поділ 
Югославії на окремі держави в результаті активних збройних дій НАТО, 
паралельно проводячи порівняльний аналіз їх етимології. 

Військова інтервенція НАТО розглядається як остання можливість 
перемогти злочинну політику Слободана Мілошевича, в результаті якої 
страждали значні маси мусульманського населення Югославії, що може 
служити вагомим аргументом для виправдання зовнішнього втручання та 
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порушення міжнародних норм. У той же час, автор зазначає, що не 
зрозуміло чиї інтереси збирався захищати в Криму Володимир Путін, 
вдаючись до подібних дій, оскільки жителям зазначеного регіону абсолютно 
нічого не загрожувало й вони становили повноцінну частину монолітної 
української держави, крім того не існує жодного документа, здатного 
пояснити на міжнародній арені дії подібного характеру. 

У підсумку проведений в статті аналіз показав, що в обох випадках − 
і військове втручання НАТО у внутрішню політику Югославії, і анексія РФ 
Республіки Крим, мало місце порушення міжнародного права. Однак, автор 
зазначає одну важливу особливість − цілі цих подій діаметральні й істотно 
відрізняються. Вторгнення військ НАТО здійснювалося для того, щоб 
перемогти військового злочинця, який загрожував життю югославських 
громадян, а ось анексія Криму, відірвала військовим шляхом від цілісної 
унітарної держави одну х її частин, без офіційного оголошення війни. 
Ключові слова: Крим, НАТО, Росія, Югославія, військове втручання, 

анексія, історичні реалії. 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АННЕКСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ С 

ДЕЙСТВИЯМИ НАТО ПРОТИВ ЮГОСЛАВИИ 
 

Даса Макарикова 
 

Авторское резюме 
В статье проведен детальный сравнительный анализ ситуации 

аннексии Республики Крым, осуществленный РФ и военного 
вмешательства Североатлантического альянса в Югославию. Автор 
проводит аналогию между указанными актами внешнеполитического 
влияния на события внутри стран находящихся в условиях 
внутриполитического кризиса. В исследовании кратко анализируются 
причины военных конфликтов, освещается их ход, определяются 
последствия. Отдельное внимание посвящено изучению такого 
геополитического явления как Косово, в качестве примера формирования 
отдельного самостоятельного религиозного анклава, оформившегося в 
государственное образование, не имеющее этнического монолитного 
базиса. Автор детально описывает ход событий, сопровождающих 
аннексию Россией Республики Крым и разделение Югославии на отдельные 
государства в результате активных вооруженных действий НАТО, 
параллельно проводя сравнительный анализ их этимологии. 

Военная интервенция НАТО рассматривается как последняя 
возможность победить преступную политику Слободана Милошевича, в 
результате которой страдали огромные массы мусульманского населения 
Югославии, что может служить весомым аргументом для оправдания 
внешнего вмешательства и нарушения международных норм. В то же 
время, автор отмечает, что не понятно чьи интересы собирался защищать в 
Крыму Владимир Путин, прибегая к подобным действиям, поскольку 
жителям указанного региона абсолютно ничего не угрожало и они 
составляли полноценную часть монолитного украинского государства, 
кроме того не существует ни одного документа, способного объяснить на 
международной арене действия подобного характера. 

В конечном итоге проведенный в статье анализ показал, что в обоих 
случаях − и военное вмешательства НАТО во внутреннюю политику 
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Югославии, и аннексия РФ Республики Крым, имело место нарушение 
международного права. Однако, автор отмечает одну важную особенность 
− цели этих событий диаметральны и существенно отличаются. Вторжение 
войск НАТО осуществлялось для того, чтобы победить военного 
преступника, который угрожал жизни югославских граждан, а вот 
аннексия Крыма, оторвала военным путем от целостного унитарного 
государства его часть, без официального объявления войны. 
Ключевые слова: Крым, НАТО, Россия, Югославия, военное 

вмешательство, аннексия, исторические реалии. 
 
Problem statement and relevance. Statement of the problem in 

general and its connection with important scientific or practical tasks. In 
the current political map of the world, we see many newly established 
states, autonomous regions, or annexed territories. The border movement 
in most cases affected military, religious and ethnic conflicts. Conflicts that 
undoubtedly affected the change of the borders of their territory include the 
war in Yugoslavia, as well as the Ukrainian conflict. These very important 
events are the theme we have chosen to elaborate in our study. The main 
part of the contribution is to compare these events. In particular, we 
examine how the annexation of the Crimea is linked to the NATO 
intervention against Yugoslavia. 

Formulation of the goal or objectives of the article (statement of the 
problem). The article will deal with the following hypotheses: 

H1 – We expect NATO’s goals in Yugoslavia to be diametrically 
different from Russian targets in Ukraine. 

H2 – We expect the NATO intervention against Yugoslavia to be a 
long-awaited action compared to the Crimean annex. 

The purpose of the article is to verify these hypotheses and at the 
same time to evaluate the NATO goals against Yugoslavia, the goals of 
Russia in Ukraine and, on the basis of comparison, to find out how to 
compare these military conflicts and not. 

An analysis of the main research and publications in which the 
solution of this problem is covered or those on which the author relies 
while writing the article. 

1. The characteristics of the war in Yugoslavia. Since the inception 
of Yugoslavia and the Serbs, they have claimed leadership in politics. In 
the 1990s, when Communist domination ended in Central Europe, when 
the states began to take the first steps towards liberal democracy and the 
market economy. This period was the culmination of the prolonged 
detention of Slovenes, Croats, Bosnian Muslims, Kosovar Albanians and 
Macedonian Slavs, who all opposed the leadership role of Serbs in 
politics. They and the Serbs have demanded it since the birth of 
Yugoslavia in 1918. Their dominance has proved increasingly 
unsustainable at the turn of the 1980s and 1990s, when Central 
Communist rule ended in Central Europe, and when the states began to 
take the first steps To Liberal Democracy and Market Economy. It was in 
this situation that President Yugoslavia Slobodan Milosevic took 
advantage of Serbian pride and the pursuit of his own political goals and 
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proposed to secure Serbian hegemony by force. NATO member states 
watched horror as they fought in Slovenia, Croatia and Bosnia, 
broadcasting Yugoslavia to the chaos that other post-communist states 
were able to avoid. The world did not have enough will to interrupt the 
intervention of Yugoslav sovereignty. 

It was too simple and alibistic to accuse all sides of the conflict of 
irrationality or bloodshed. The US and its allies have only begun to admit 
that Yugoslavia is threatening the stability of the whole of Europe. In 
1989, Milosevic edits a Serbian constitution to join Kosovo, Montenegro 
and Vojvodina to Serbia. However, Albanian MEPs in Kosovo respond 
with the declaration of the Republic of Kosovo on 2.7.1990, and 
Parliament is already in a few days. The new constitution of 28 
September 1990 defines Serbia as a «sovereign, integral and united state» 
and deprives Kosovo of autonomy. For Albanians, it means the onset of 
terror and persecution, mass layoffs, abolition of Albanian press and TV, 
and physical violence. 19 October 1990 on the basis of a referendum 
declared by the independent Republic of Kosovo. In 1992, the 
presidential presidents were victorious, winning Ibrahim Rugova. To 
suppress, however, Milosevic deployed tens of thousands of cops and 
soldiers. Albanians boycott Serbian infrastructure and build their 
network of schools, offices, or hospitals, and is literally a state in the 
state. 

Over the next few years, the situation in Kosovo has deteriorated 
rapidly. This led to new waves of refugees, according to UNHCR in 
January 1999 they were over 20,000. Under the ultimate pressure of the 
Contact Group and with the support of Russia, a peace conference was 
convened in Rambouillet. The second round of negotiations was followed 
directly in Paris, the resultant document of which was called the Interim 
Agreement for Peace and Self-Government in Kosovo (Rambouillet). 
Finally, only the Kosovo delegation signed it. The Serbian side refused 
the document because it meant a surrender to it. The Serbs had the 
largest reservations over the military dimension of the agreement, 
namely Appendix B, which severely restricted the power of the central 
government, and more closely regulated the status of the international 
military peacekeeping force in Yugoslavia. 

Already during the talks, US Secretary of State Madeleine Albright 
has indicated to Kosovar-Albanian leader Hashem Thaci that the Serbian 
side will not be pressured to sign the document. With the Kosovo-
Albanian signing of the agreement, the road to launching NATO’s 
campaign against Yugoslavia was opened. On March 20, 1999, Kosovo 
began to leave humanitarian workers, staff of international 
organizations, and Belgrade left the diplomatic corps of most Western 
countries. Milosevic continued to rely on ruptures on NATO councils and 
Russia’s help to prevent air attacks on Serbia. 

On the morning of March 24, 1999, the NATO Air Force headed the 
US with an armed campaign against Yugoslavia, attacking military and 
strategic targets in Operation Operation Allied. The air campaign 
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involved 730 US and 325 airmen from other NATO member states, and a 
total of 10,848 attacks were made against the positions of the Yugoslav 
Army and Serbian police forces. The West hoped that the Serbs would 
stop their offensive in Kosovo for a few days and meet peace demands. 
But the opposite was the case. The Serbs used the initial confusion and 
the departure of international observers to deploy power in the form of 
36,000 men into a violent offensive in Kosovo. Already since the start of 
the NATO attack, the Serbian police began to force Kosovo Kosovar 
Albanians out of Kosovo. Overall, according to OSCE information from 
Kosovo, more than 800,000 ethnic Albanians were expelled during the 
air campaign. The mass expulsion of Kosovo Albanians, along with the 
ethnic cleansing of the region, has become a cardinal mistake by 
Milosevic, and has in fact provided Western politicians with a welcome 
justification for intervention that runs counter to international law. 
NATO leaders mistakenly believed that Milosevic’s regime decided to 
cooperate and meet its commitments within 7 days. However, there was 
a more pessimistic variant of development, so the raids lasted for 76 
days and hit almost all of Serbia. NATO’s operation took on the character 
of an exhausting war against the Serb nation in order to force Milosevic 
to come to terms with Western allies. Although NATO tried to avoid 
civilian casualties, it was unfortunate in practice. When Milosevic’s 
surrender was still not coming, NATO extended a range of targets in an 
attempt to demoralize the Serb population. NATO has therefore launched 
an attack on the Serbian electric system using graphite bombs. The 
dismantling of the power grid has later proved to be the most effective 
military strike of the whole exploitation. Aircraft began bombing both 
military and civilian targets: factories, refineries, warehouses, roads, 
bridges, railways and communications equipment, factories, or races. 

Another important factor contributing to the prolongation of the 
conflict was the fact that Western democracies were not willing to risk an 
underground operation. In particular, there were concerns about a long-
term conflict, Vietnamese syndrome, and past experience of the Balkans, 
especially in Bosnia. Milosevic knew well about this disgust and 
calculated it. The Serbs also very masked their underground positions 
and deployed fake tanks as bombing targets. However, it is undisputed 
that the Yugoslavian Army has experienced a high loss rate. The 
situation in which both parties came to the situation forced the need for 
solutions that would lead to the end of the war. The initiative was 
launched at the end of April 1999 by Germany, which proposed the 
involvement of Russia to date to resolve the crisis. Whatever Russia’s 
sympathy was on the side of Serbia, Russian President Boris Yeltsin 
made it clear to Milosevic that he would not support them in the ongoing 
policy. 

The war in Yugoslavia, part of which the Kosovo conflict was 
fundamentally altered by the Western Balkans. This military conflict has 
caused the dissolution of Yugoslavia, which has disintegrated into 
separate states. A defeated player emerged from the war in Serbia. 
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Milosevic was disembarked on October 5, 2001 and on February 5, 2002, 
sent to The Hague before the International Criminal Tribunal for crimes 
committed in the former Yugoslavia. The state was renamed Serbia and 
Montenegro on 4 February 2002. This, however, has already indicated 
that Montenegro will actually seek to achieve full independence. In this 
respect, the population clearly spoke in June 2006, followed by Kosovo. 

According to our findings, Kosovo has been under the 
administration of the UN since the entry of NATO troops in 1999. UN 
Resolution 1244 was even adopted. After the conflict, Kosovo remained 
divided into 5 sectors managed by NATO member states and in the 
territories of the sectors also commanded over the other troops of NATO 
members. Their job was to maintain order and peace in the South 
Bosnian province and to protect members of non-Albanian communities 
who are terrorized by Albanian extremists. 

However, Kosovo is still seeking international recognition. However, 
according to Serbian parliament and Serbian government resolutions, 
Kosovo remains a part of Serbia. However, with its weak and 
underdeveloped infrastructure, it still suffers from the consequences of 
NATO bombing. At the same time, it had to be reconciled with the 
reduction of its real political influence and it was hard to get out of the 
position of the European contender. Many ordinary people in the 
successor states look back with some nostalgia before 1991, at least at 
the outset, that all ethnic groups are able to exist in peaceful 
coexistence. 

In recent years, the international community has been convinced 
that the Balkans is not a homogeneous space, but rather a space with 
complicated and complex relationships where each state and ethnic 
group has its own historical, social and economic specificities. The 
Balkans therefore remains politically, institutionally and economically 
fragmented. 

Following the tragic events in the former Yugoslavia, the 
international community is still striving to formulate a strategy for the 
Balkan states, with guarantees of security, democracy and the economic 
recovery of the region. 

The EU even set up an organization to coordinate various South 
East Europe aid programs, Stability Pact. An important part of this 
program is to strengthen the security and stability of the Balkan states, 
to promote their mutual cooperation as well as to cooperate with other 
European countries and to gradually integrate these countries into the 
mainstream of pan-European integration. The aim of the EU and other 
international institutions in this area (UN, OSCE, NATO, Council of 
Europe) is above all to continue to develop existing economic and trade 
relations and to continue to support democratization, civil society, 
education and institution building. Kosovo has so far sought 
international recognition, including in its engagement in international 
communities. So far, we can not mark his efforts as too successful. 
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2. Characteristics of the Ukrainian conflict. Since the Orange 
Revolution, Ukraine has been striving for closer relations with the West, 
including EU and NATO membership. Russia, however, did not favor this 
Ukrainian effort. Moscow perceived it as a threat to its interests. Under 
the influence of some Western European countries, fearing a potential 
deterioration of relations with Russia, NATO in 2008 at the summit in 
Bucharest did not assign Ukraine to the program of preparation for 
future membership in NATO. At the same time, however, he said that in 
the future Ukraine could become a NATO member state. This is also one 
of the aspects that has emerged in the crisis that has broken out in 
Ukraine. 

The Ukrainian conflict is a large-scale conflict between Russia and 
Ukraine, which accompanied a series of mass demonstrations in 
Ukraine. They started before the third Eastern Partnership Summit in 
Vilnius. The Summit took place on 28 and 29 November 2013. A 
thousand, mostly young people and students, spontaneously protested 
in the streets of Kiev and Lviv a week before the Summit. Protests have 
become bigger when Ukrainian President Viktor Yanukovych 
unexpectedly refused to sign a prepared association agreement with the 
EU. Part of the citizens, mostly of Ukrainian nationality, especially in the 
western and central regions of Ukraine, demanded pro-European roots 
and began to protest in response to the failure to sign this agreement. 
The biggest demonstrations have since played on the Independence 
Square in Kiev, a people called Majdan, and therefore these 
demonstrations bear the single name Euromajdan. On November 24, 
2013, tens of thousands of people met the association agreement with 
the EU as an important step towards a more democratic and prosperous 
future for Ukraine. Even before the key summit of the Eastern 
Partnership, protests took place in other major Ukrainian cities, such as 
Kharkov, Dnepropetrovsk, Donetsk, and Luhansk. 

In January 2014, predominantly the challenges of President 
Yanukovych’s resignation, the call for a change of government and the 
abolition of restrictive and anti-democratic laws became dominant. At the 
turn of January and February 2014, changes began on the Ukrainian 
political scene. Ukrainian Prime Minister Mykola Azarov filed a 
resignation on January 28, 2014. The Ukrainian Parliament also 
abolished most of the restrictive laws against the demonstrators, but 
demanded that they break apart and leave the square. Several cases of 
kidnapping and torture of activists have also emerged during this period. 
In the key and decisive collision of demonstrators with the police that 
broke on February 20, 2014, 80 to 100 people died. Majdan has turned 
into a battlefield. Protesters became the target of unknown men in 
uniforms shooting from the roofs of the buildings into the crowd. 
Demonstrators from the Majdan occupied all of Kiev, including important 
government buildings. 

Following these brutal clashes, the Ukrainian Parliament on 22 
February 2014 appealed to Yanukovych as President. He immediately 
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fled from Russia to Russian asylum. It was followed by several 
government ministers. At the same time, the new, pro-Western 
government of Arsenij Jaceňuk was created. One of the first acts the 
revolutionary government has done was to issue an international arrest 
warrant for Yanukovych. Russia declared the entire Euromajdan for a 
fascist coup, saying that the Russian minority in Ukraine is at imminent 
danger. Particularly in Crimea and the Russian media, a major media 
campaign against the new Ukrainian cabinet, called Fascist, was 
launched. While a new pro-Western leadership began to work in Kiev, 
attention was unexpectedly transferred to the Ukrainian peninsula of 
Crimea. The crisis in Ukraine at the turn of February and March 2014 
continued. 

In the Crimea, where most of the population speaks Russian, a 
strong prorusy mood has prevailed during that time. During the 
Ukrainian crisis in the east of Ukraine on February 27, 2014, soldiers 
appeared in green uniforms without a sign, with specialized weapons. 
These soldiers were foreign media called green men. At that time they 
were labeled as members of the local militia, but because of their high 
professionalism and very modern equipment with Russian weapons there 
was a suspicion that they were Russian soldiers. Russia fundamentally 
declined. 

On the night of February 28, 2014, pro-Russian militants blocked 
the airport in Sevastopol and Simferopol. According to the spokesperson 
of Ukraine at the UN, there were even 15,000 Russian soldiers. Moscow 
has repeatedly denied that their soldiers would be deployed in the 
Crimea outside of the Nazi bases. The official leadership of the RF 
initially argued that the unmarked soldiers are members of the Crimean 
militia. Later, however, Putin acknowledged the Russian nationality of 
those soldiers. 

Following these events, the established Crimean government 
declared a referendum on the widening of the Autonomy of the Republic 
of Crimea. However, on May 25, 2014, the deadline was moved to March 
30, 2014. A propaganda poster appeared on the advertising boards 
throughout the Crimea, which promoted the referendum as a choice 
between Nazism and Russia. In connection with this chaotic situation, 
the newly-elected Crimean Prime Minister Sergei Aksjonov asked for RF 
assistance. At the turn of February and March 2014, the RF Council 
approved the deployment of units of the Russian Army to the Crimea to 
protect the Crimean Russians. At that time, however, there were about 
6,000 Russian troops there, notwithstanding the legally present military 
forces in the Russian bases on the Crimean peninsula. 

After this act, an information shootout was launched between 
Ukraine and Russia. Russian media, eg. In connection with the critical 
situation in Ukraine, said the pro-Western government was under the 
dictatorship of Euromaydan, and that more than 143,000 Ukrainians 
applied for asylum in the Russian territory. However, the Russian 
Immigration Service did not record any increased number of asylum 
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seekers from Ukraine, nor a larger number of requests from the 
Ukrainians for permanent residence. Most Russian-speaking population 
of Crimea, however, welcomed Russian troops enthusiastically as 
liberators. Not all of the cream Russians agreed with the presence of 
these soldiers. After the Russian annexation of the Crimea, some of the 
Ukrainians felt threatened there. Especially those who held a different 
than a radical pro-Russian attitude. The Ukrainian Ministry of Social 
Affairs has launched support for these Ukrainians as well as for those 
who have moved from the Crimea to mainland Ukraine. Some students 
even ended studying in Crimea for appendix. 

On March 6, 2014, Crimean MPs spoke about the connection of the 
peninsula to RF, and also adopted a decision to launch a referendum on 
the status of the Crimean peninsula. The referendum, in addition to 
increasing the autonomy of the Crimea in Ukraine, should also decide to 
join Russia. It was held on March 16, 2014, and 70 to 135 observers 
attended the Russian state media. However, their impartiality has been 
questioned with regard to the extreme left-wing or extreme-right and 
generally pro-Russian orientation of many. The results of the referendum 
have shown great support for the connection of the Crimea to the RF. 
This is proved by 96.7% of the voters, as well as the participation, which 
reached 83%. The referendum was accompanied by a number of doubts, 
so Ukraine, like most countries in the world, does not recognize its 
legitimacy and still considers the Crime to be an integral part of Ukraine. 

On March 17, 2014, the parliament in Crimea declared a sovereign 
state called the Republic of Crimea. The process of annexing the 
peninsula was officially confirmed by Vladimir Putin when he signed the 
law of the Republic of Crimea’s accession to RF. The international 
response to the annexation was the sanctions against the citizens of RF 
and Ukraine, who were threatening the territorial integrity of Ukraine. 
The Crimean Tatars did not recognize the annexation of the peninsula by 
Russia. The leader of the Tatars of Mustafa Jemilev pointed out that the 
Tatars living on the Crimea peninsula, after the Russian annexation, lost 
democratic freedoms and experienced a return to the USSR. 

It is important to note that after the annexation there appeared 
another wave of riots, especially in the eastern part of Ukraine. Lavrov 
suggested Ukraine’s possibility of guaranteeing Ukraine’s stability and 
neutrality to make Ukraine a federation, but the Ukrainian leadership 
fundamentally refused it to be equal to their surrender. That is why the 
Ukrainian Ministry of Foreign Affairs has asked Russia to stop giving 
Ukraine the sovereign and independent country of the ultimate. 

The main material. Presentation of the main research material 
with full disclosure and justification of the scientific results obtained. 

Based on our findings, we can say that the most serious armed and 
political conflict that occurred during the Ukrainian crisis was 
undoubtedly the question of the Crimea. The Crimean crisis resulted in 
the participation of the Russian army in the annexation of the Crimea, 
which was recognized only by a minor part of the countries of the world. 
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This crisis has had an international overhang, triggering a crackdown 
between the West and Ukraine on the one hand, and Russia on the 
other. At the same time, there were several rounds of Western sanctions 
against Russia, and on the contrary, Russia declared anti-sanctions. The 
West has helped Ukraine in particular on the financial issue. Russia has 
therefore significantly increased gas for Ukraine, and has said that after 
2019 gas supplies to Ukraine will cease to operate in Europe. Thus, the 
Anexia of Crimea had economic, geopolitical and military implications. 

Highlighting the previously unresolved parts of the general problem 
to which the article is devoted. In the study, we have several arguments 
why the annexation of Crimea and NATO military intervention in 
Yugoslavia are different. The first reason is the time. The annexation of 
the Crimea took place in 2014, while NATO’s military intervention 
against Yugoslavia in 1999. Another difference is the length of the 
military conflict. The annexation was a one-day affair, but the bombing 
in Yugoslavia took several days, with international negotiations on the 
use of military force for eight years. The act of bombing in Yugoslavia can 
therefore be considered as an extreme NATO action to defeat Slobodan 
Milosevic, who used Serbian pride and anxiety to realize his own political 
ambitions, and suggested he would secure Serbian hegemony by force. 
NATO member states watched with horror how the struggles in Slovenia, 
Croatia and Bosnia threw Yugoslavia into the chaos that other post-
communist states could avoid. 

However, an annexation of Krymu Vladimírom Putinom nikto 
nerokoval. We therefore regard it as a free and conscious decision of 
Russia. At the same time, it is necessary to point out the fundamental 
difference in how these two events differ. In our opinion, the NATO goals 
in Yugoslavia were diametrically different from Russia’s objectives in the 
Crimea. NATO bombers wanted to stop Milosevic, a war criminal who 
was tried and sentenced in The Hague for his actions against humanity. 
An indisputable fact in this context is undoubtedly the fact that the 
bombing was the last drop. NATO and Milosevic have been long years of 
peace. Two agreements were closed, but both violated Milosevic. That is 
why NATO threatened to use military force. It was the only possible 
solution to overthrow Milosevic’s government, and to free the whole of 
Yugoslavia from this dictacor. 

It is also noteworthy that there is no genocide in the Crimea. 
Likewise, no human rights and freedoms have been violated. They were, 
in our opinion, broken only after this annexation. We mean, for example, 
The Crimean referendum on the annexation of the Crimea to the Russian 
Federation, which we could theoretically also consider due to the 
absence of an OSCE election mission. That is why the question is why 
Russia wanted to free the Crimea. Euromajdan can be considered a pro-
European revolution and protests in Sevastopol as a pro-Russian. It is 
widely known that there is a predominantly Russian-speaking population 
in the Crimean region, which has a pro-Russian affection, but that was 
not a reason to occupy the Crimea. 
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We are of the opinion that if any state is worrying in another state, 
it automatically gets scorned by non-interested countries, but also 
superiority and respect. That’s exactly what we think of the case of the 
Russian Federation. 

There are opinions that the annexation of the Crimea was not an 
annexation but a secession. However, we are definitely an anxiety about 
the events in Crimea. This act violated the agreements signed before the 
Cold War, the Helsinki Act, the Paris Charter, and the Treaty on 
Conventional Forces in Europe. The main Russian argument advocating 
the annexation of the Crimea is NATO’s military intervention against 
Yugoslavia. It is therefore an interesting finding that Russia stands on 
the side of Serbia and rejects the independence of Kosovo. 

The conclusions drawn from the study. On the basis of the 
analysis we can find that NATO’s military intervention against Yugoslavia 
and the annexation of the Crimea are more different than the continuity. 
We think NATO’s goals in Yugoslavia were diametrically different than 
Russia’s objectives in the Crimea. This is evidenced by our analysis in 
which we are questioning the Russian annexation of the Crimea, while 
NATO’s military intervention is taken as the last possibility of defeating 
Slobodan Milosevic.We are of the opinion that the NATO intervention 
against Yugoslavia was a long-awaited action. NATO and Slobodan 
Milosevic have been long years of peace. Two agreements were 
concluded, but both were violated. That is why NATO threatened to use 
military force. It was the only possible solution to overthrow Milosevic’s 
government, and to free the whole Yugoslavia from this leader. Vladimir 
Putin, on the use of military force in the Crimea, did not talk to anyone. 

Prospects for further research on the problem under study. In the 
end, our analysis has shown that in both cases there has been a 
violation of international law. However, it is important to note the 
purpose of these events. It was about defeating a military criminal who 
threatened the lives of Yugoslav citizens, and there was an obvious need 
to do something, or whether it was an annex that was superfluous and 
which Ukraine was definitely consolidating. 
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ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТИРИ 
СУЧАСНОЇ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ 

 
Малявін Євген Вікторович 

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

 
Авторське резюме 

У статті автор розкриває основні тенденції зовнішньої політики 
сучасної Білорусі. Держава в умовах нових геополітичних умовах балансує 
на стику двох організацій: Євразійський економічний союз й Європейський 
союз. Особливу роль у зовнішній політиці держави грає політичний лідер – 
Лукашенко О. Автор статті аналізує роль лідера у взаєминах з Росією. У 
статті визначені нові зони конфлікту між Білоруссю й Росією, а саме 
скорочення поставок нафти, невизначеність тарифів на поставки газу, 
періодична заборона на ввіз товарів. По підсумку введення санкцій 
країнами Європейського союзу, Росія змушена була скоротити фінансову 
допомогу сусіднім державам, що негативно позначилося на політику 
Білорусі. Автор статті дійди висновку, що незважаючи на спроби Білорусі 
методом шантажу знижувати ціну на нафту з боку Росії, альтернативи 
російської нафти на білоруському ринку не існує. У цілому, у сучасних 
умовах зовнішня політика Білорусі визначається за принципом 
лавірування між євразійським й європейським простором. 
Ключові слова: зовнішня політика, нафта, тарифи, експорт, політичний 

лідер, політичний шантаж, санкції. 
 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ  
СОВРЕМЕННОЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Малявин Евгений Викторович 

 
Авторское резюме 

В статье автор раскрывает основные тенденции внешней политики 
современной Беларуси. Государство в условиях новых геополитических 
условиях балансирует на стыке двух организаций: Евразийский 
экономический союз и Европейский союз. Особую роль во внешней 
политике государства играет политический лидер – Лукашенко А. Автор 
статьи анализирует роль лидера во взаимоотношениях с Россией. В статье 
определены новые зоны конфликта между Беларусью и Россией, а именно 
сокращение поставок нефти, неопределенность тарифов на поставки газа, 
периодический запрет на ввоз товаров. По итогу введения санкций 
странами Европейского союза, Россия вынуждена была сократить 
финансовую помощь соседним государствам, что негативно обозначилось 
на политике Беларуси. Автор статьи приходи к выводу, что несмотря на 
попытки Беларуси методом шантажа снижать цену на нефть со стороны 
России, альтернативы российской нефти на белорусском рынке не 
существует. В целом, в современных условиях внешняя политика Беларуси 
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определяется по принципу лавирования между евразийским и 
европейским пространством. 
Ключевые слова: внешняя политика, нефть, тарифы, экспорт, 

политический лидер, политический шантаж, санкции.  
 

FOREIGN POLICY REFERENCE POINTS  
OF THE MODERN REPUBLIC OF BELARUS 

 
Evgeny Malyavin  

 
Abstract 

In article the author opens the main tendencies of foreign policy of 
modern Belarus. The state in the conditions of new geopolitical conditions 
balances on a joint of two organizations: Eurasian Economic Union and 
European Union. A special role in foreign policy of the state is played by the 
political leader – Lukashenko A. Avtor of article analyzes a role of the leader in 
relationship with Russia. In article new zones of the conflict between Belarus 
and Russia, namely reduction of supply of oil, uncertainty of tariffs for gas 
supply, the periodic ban on import of goods are defined. On a result of 
imposition of sanctions by the countries of the European Union, Russia was 
forced to reduce financial aid to neighboring states that was negatively 
designated on policy of Belarus. In too time the leadership of Belarus actively 
uses cooperation with the countries of the European Union in education, 
cultures, science. The countries of the European Union finance this directions 
of cooperation raising degree participation of Belarus in the European foreign 
policy. 

The author of article come to a conclusion that despite attempts of 
Belarus by method of blackmail to reduce price of oil from Russia, the 
alternative of the Russian oil in the Belarusian market does not exist. In article 
examples of purchase by the state of Belarus of oil from Iran and Azerbaijan 
are given, but the quality of oil was lower Russian at the high cost of 
transportation. In general, in modern conditions the foreign policy of Belarus is 
determined by the principle of maneuvring between the Euroasian and 
European space. 
Key words: foreign policy, oil, tariffs, export, political leader, political 

blackmail, sanctions. 
 
Постановка проблемы. Тенденции современных 

геополитических предпочтений определяют для каждого государства 
необходимость участия в надгосударственных структурах как 
единственный механизм сохранения своей независимости. 
Многополярность мира в реальной действительности только иллюзия, 
а мировые лидеры, диктующие актуальные вектора миропорядка, 
такие как РФ, США и Китай, просто используют комбинаторную 
модель различных объединений, дабы аккумулировать ресурсы для 
реализации своих геополитических амбиций руками «независимых» 
национальных государств. Поэтому, появление мощного евразийского 
объединения под руководством РФ было вопросом времени, учитывая 
удерживающийся на плаву – Европейский Союз. Поэтому, в 
соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе, 
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заключенном в 2014 году, с января 2015 г. начались процессы по 
формированию общего рынка ЕАЭС, но, несмотря на 
декларированное равенство, необходимо констатировать лидерство 
РФ. Следовательно, процессы интеграции усложняются ввиду 
продления антироссийских санкций, мировое падение цен на нефть, 
и поэтапный переход на общие рынки (общие рынки нефти, 
нефтепродуктов запланированы на 2025 г., общий рынок 
электроэнергетики – 2019 г.), но взаимоотношения внутри 
объединения все же лишены единства. 

Анализ научных исследований и публикаций. Проблематика 
сохранения суверенности национальных государств при их участии в 
различных надгосударственных структурах привлекает внимание 
многих ученых. Научные работы посвященные деятельности 
Беларуси в СНГ, евроатлантическому направлению ее внешней 
политики, а также отношениям с РФ представлены исследованиями 
Година Ю., Селивановой И., Шаклеиной Т. и других. Среди авторов 
которые изучают вопросы международных отношений внешней 
политики национальной безопасности Беларуси следует выделить 
Розанова А., Сенько В., Хвостова М. и дургие. Перспективы 
Белоруссии и Украины в интеграции с Россией, проблемы ее 
реализации, а также преимущества евразийского проекта над 
европейским изучались Пивоваром, Трениным Д., Суздальцевым А., 
Лихачевым А., Косиковой Л. и другими [1; 2; 6]. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть необходимость более 
глубокого анализа концептуальных основ белорусской внешней 
политики, механизмов принятия решений во внешней политике 
Беларуси  на современном этапе.  

Цель статьи – определить особенности внешней политики 
Беларуси в процессах балансирования государства между странами 
евразийского и европейского пространства. 

Изложение основного материала. Особенность развития 
республик постсоветского пространства, у руля которых остались 
лидеры советской формации, – это стратегия лавирования! Ярким 
примером тому является политический режим А. Лукашенко. Его 
политика напоминает проход искусного канатоходца на опасной 
высоте, однако играет этот лидер на стороне своего ключевого 
союзника – РФ. Политика же демаршей, очень часто применяемая 
как самим А. Лукашенко, так и его министрами в адрес РФ не более 
чем «игра на публику», при этом ее роль с успехом исполняют страны 
ЕС и США. Проблемы, возникающие во взаимоотношениях между РФ 
и Беларусью (сокращение поставок нефти, неопределенность 
тарифов на поставки газа, периодический запрет на ввоз товаров), 
это не более чем спланированная тактика, целью которой является 
создание имиджа политической нейтральности А. Лукашенко и его 
независимости от действий России. Следовательно, в глазах 
западных политиков Беларусь представляет определенный интерес и 
ей уже можно давать кредиты, заманивать на свою сторону.  
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В тоже время, последствия военно-политического конфликта в 
Украине, не остались не замеченными для экономики Беларуси, 
испытывающей на себе негатив от антироссийских санкций ЕС, 
США, охлаждением партнерских отношений с европейскими 
партнерами, что стимулировало борьбу за выживание уже внутри 
евразийского пространства. В результате наступает период 
обострения взаимоотношений между Беларусью и РФ, начавшийся 
еще в прошлом году, усугубившийся после мартовской встречи 
Евразийского межправительственного совета в текущем году. 

До событий 2014 года за счет стабильного курса цен на нефть 
РФ обеспечивала финансовую поддержку странам − потенциальным 
участникам своего варианта интеграции, но длящееся пике цен на 
нефть, антисанкционная политика, заставили и РФ экономить, 
усугубляет ситуацию наличие не совершенного правового поля ЕАЭС, 
пестрящего антидемпинговыми, компенсационными инструментами, 
позволяющими узаконить неравенство внутри евразийского 
пространства. Результатами стало падение товарооборота между 
партнерами внутри ЕАЭС. Например, по итогу 2016 года 
товарооборот Беларуси и России упал на 5,2 % (составил 26,1 
миллиарда долларов) [7]. Плюс ко всему, именно Беларусь терпит 
убытки от российского эмбарго в качестве механизма ответных мер 
на антироссийские санкции ЕС. Таким образом, Беларусь не 
досчитывается в экономику страны сумм от транзита 
сельскохозяйственного производства из третьих стран, так 
называемый реэкспорт. 

В начале марта 2017 года активизировалась новая фаза 
газового конфликта, начавшаяся между РФ и Беларусью еще в 2016 
году. Причиной которого стала необоснованно высокая цена на 
поставки российского газа для Беларуси, снижение РФ 
беспошлинных поставок нефти в республику. Скажем так, одни не 
доплачивают за газ, а другие недопоставляют нефть! Если в 2016 
году цена импортируемого в Беларусь газа составляла − 137 долларов 
за 1 тыс. м³, то уже с января 2017 года цена выросла и составила 
141,1 долларов за тыс. м³ [3]. Руководство Беларуси считает такой 
подход не справедливым и нарушавшим двухсторонние 
договоренности в рамках ЕАЭС. В действительности же Беларусь 
требует установления единой цены (внутрироссийской), которая 
должна действовать с 2025 года, когда анонсировано запуск единого 
энергетического рынка внутри союза.  

Итог противостояния однозначно ставит в убыток экономику 
Беларуси. Так, в 2016 году Беларусь получила из России 
18,1 миллиона тонн нефти, на 21 % меньше чем в 2015 году. Исходя 
из того факта, что продукты промышленной нефтепереработки это 
одна шестая объема промышленного производства, определяющего 
экспорт страны, то логично предположить ускорение темпов падения 
экономики государства в целом. Если, предприятия входящие в 
концерн «Белнефтехиме» снизили объем переработки нефти на 19 % 
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до 18,6  млн. тонн, то при запланированных «Роснефть» контрактами 
на поставку в Беларусь в 2017 году 10,2 млн. тонн нефти − убытки 
увеличатся еще в полтора раза [4].  

Более того, считая цену на газ неоправданно завышенной, 
руководство Беларуси в одностороннем порядке в течении всего 
прошлого года недоплачивало за потребляемый газ (производя расчет 
по удобной для них цене 73 доллара за тыс. м³) тем самым была 
создана внутренняя и внешняя задолженность за энергоресурсы.  
«Белтопгаз» для расчетов с «Газпромом» вынуждено брать кредиты, 
так объем кредитов для расчетов за энергию в 2016 году составил 
1,576 млрд. долларов. Пока спор идет, долг продолжает расти, что 
выгодно РФ, которая вероятно всего пойдет на уступки, но скорее не 
в снижении цены на газ, а как раз на списание или рассрочки уже 
имеющегося долга [4]. 

Однако, не смотря на конфронтации союзников интеграции в 
евразийском пространстве для Беларуси, как и для других 
участников ЕАЭС, на данный исторический период альтернативы 
нет! Хозяйственный комплекс всех стран, входящих в него, как бы 
они не старались модернизироваться, все еще в высокой степени 
ориентирован именно на российские рынки сбыта. А у Беларуси еще 
и высокая зависимость от поставок газа и нефти из РФ. Найти 
замену сокращенным поставкам российской нефти Беларуси не 
удается, а то, что предпринимается разово и экономически не 
выгодно, плюс возрастание рисков от морских и железнодорожных 
перевозок по территории третьих стран. Так, действительно НПЗ в 
Мозыре начал получать иранскую нефть, что стало результатом 
заключенного между дочерней компанией «Белоруснефти» Beloil 
Polska Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) 
контракта на поставку 84 тысяч тонн нефти, предполагая 
транспортировку через территорию нестабильной Украины 
(Черноморский порт Одессы, жд). 

Ранее Беларусь уже закупала в 2016 году нефть из 
Азербайджана, это была разовая акция в объеме более 500 тысяч 
тонн, на этом сотрудничество было приостановлено. Версии причин 
разрыва поставок негласно подтверждают политичный аспект 
вопроса, а именно версия отказа от азербайджанской нефти 
пояснялась Беларусью как не соответствующей стандартам, низкой 
по качеству, а позиция Азербайджана − низкая цена со стороны 
Беларуси всего 30 долларов за баррель, что ниже рыночной. Но 
объективно Азербайджан не готов выступать конкурентом РФ не в 
объемах не в поставках нефти. Учитывая удорожание 
транспортировки нефти из Ирана, плюс ориентир на порт 
расположенный в нестабильной Украине, объективно Беларусь не 
сможет удовлетворить свои потребности в нефти без поставок из РФ.  

Исходя из выше изложенных вариантов развития, плюс 
растущие доли по кредитам у Беларуси и необходимости в текущем 
2017 году обеспечить выплаты по внешнему и внутреннему госдолгу 
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около 3,5 млрд. долларов (тройка внешних кредиторов Россия 
(741,3 млн. долларов), Евразийский фонд стабилизации и развития 
(487,9 млн. долларов), Китай (381,7 млн.)) очевидно, что конфликты 
между РФ и Беларусью в рамках ЕАЭС это всего лишь попытки 
А. Лукашенко получить максимальную выгоду по всем направлениям 
[5]. И дожать РФ на выдачу транша Евразийского фонда 
стабилизации и развития, который ждут еще с сентября прошлого 
года, а также удачно сыграть на якобы конфликте с РФ, дабы 
получить кредиты еще и от МВФ с ЕС. 

Говоря о Беларуси, необходимо помнить о ее прямой 
экономической заинтересованности в странах ЕС. Например, 
несмотря на снижение экспорта в страны ЕС на 33 % Беларуси все 
же удалось заработать в 2016 году 5,7 млрд. долларов. Также, она 
реализует проект MOST, цель которого расширять контакты со 
странами ЕС в сферах образования, культуры, науке, и ЕС готова 
выделять на «тихую» интеграцию финансовую помощь в размере 5 
млн. евро до конца 2017 года. 

Поэтому лидеру А. Лукашенко необходимы дивиденды для 
лавирования и создания заинтересованности западных партнеров в 
гипотетическом развале ЕАЭС (в случае например выхода из его 
состава какого либо государства), а самое главное, формирование 
уверенности в том, что Беларусь может выйти из под контроля РФ и 
стать союзником ЕС! Именно для реализации такой долгосрочной 
стратегии используется тактика «ссор» между РФ и Беларусью.  

Не стоит забывать, что Беларусь имеет опыт кредитной истории 
с МВФ и как раз сегодня идут переговоры для получения очередного 
транша (выделение кредита на сумму не менее 3 млрд. долларов на 
десять лет под 2,28 % годовых). Но учитывая прошлый опыт 
сотрудничества, когда Беларусь брала кредиты и не выполняла 
условия, ей выдвигаются жесткие требования. А именно разработка 
четкой дорожной карты, в которой предусмотрены механизмы и 
этапы реформ по сокращению финансирования госпрограмм, 
социальный пакет (увеличение пособий по безработице), проведение 
приватизации, повышение тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги. Несмотря на то, что данный документ белорусы разработали, 
внедрять его в жизнь они не готовы, поэтому до конца апреля 
текущего года, когда запланирована очередная встреча с 
руководством МВФ, Беларуси необходимо набрать иные очки для 
политических торгов! 

Вероятнее всего, продолжая «конфликтовать» с РФ, руководство 
Беларуси надеется на смягчение внешнеполитической ситуации и 
выдачу денег от МВФ на более приемлемых для себя условиях. В 
сторону очередного реверанса западным партнерам можно 
расценивать введение «безвиза» для представителей из 80 стран мира 
(39 стран Европы, включая все государства ЕС), дающим им право 
находится на территории Беларуси без виз на срок 5 дней. В тоже 
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время такое решение вызвало недовольство со стороны РФ и привело 
к усилению пограничных постов на российско-белорусской границе.  

Выводы. Таким образом, не стоит сбрасывать со счетов и 
возможность господина А. Лукашенко использовать ситуацию для 
политических игр, поддерживая имидж «батька белорусов», 
ставящего интересы своего государства выше любых 
геополитических. Прекрасно понимая, что в условиях подготовки 
грядущих президентских выборов в РФ, В. Путин будет более 
благосклонен в переговорах для поддержания стабильности и веры в 
незыблемость интеграционного сотрудничества стран ЕАЭС. 
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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 



Том ІІІ, Випуск 4, Серія «Спеціальні та галузеві соціології» 

228 

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) 

Публікація для іноземних авторів та докторів наук 
здійснюється на безкоштовній основі. 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
«Современные общественные проблемы  
в измерении социологии управления» 

посвящен проблемам развития современного социума, освещает 
общие концептуальные подходы изучения особенностей становления 
украинского общества, методологические и инструментальные 
составляющие социологических и политологических исследований. 
Наши авторы освещают и анализируют проблемы социологии 
управления, социальных коммуникаций, социальных и политических 
технологий, организационной культуры и социологии конфликта, 
этносоциологии, обговаривают животрепещущие аспекты 
трансформаций в системе образования и актуальные социальные 
вопросы. 
 
ISSN 2078-8207 
Свидетельство о государственной регистрации  
Серия КВ № 14758-3729 ПР 
 
Постановление президиума ВАК Украины внесен в перечень научных 
зданий, в которых могут быть опубликованы основные результаты 
диссертационных исследований в области социологии 
(Протокол № 1-05/2 от 27.05.2009 г.) 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ПУБИКАЦИЯМ, КОТОРЫЕ ПОДАЮТСЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ  

При подготовке материалов к публикации редакционная коллегия 
просит придерживаться следующих требований. 

1. Технические требования. Статья должна быть написана на 
украинском, русском или английском языке и оформлена 
соответствующим образом: 

� данные об авторе (в начале, по правую сторону от текста) фамилия, 
имя и отчество (в именительном падеже), научная степень, ученое звание, 
должность, место работы (без сокращений); 

� название статьи (по центру большими буквами); 
� авторское резюме (аннотация) на русском языке (рекомендовано не 

меньше 150 слов и не больше 300 слов) и расширенный реферат на 
английском языке (1,5 тыс. – 2,5 тыс. знаков); 

� текст статьи; 
� список использованных источников.  
Объем статьи в том числе со списком использованных источников, 

таблицами, схемами, аннотациями и т.п. не должен быть меньше 
7 страниц (12 тыс. знаков без пробелов) и не превышать 14 страниц 
(22 тыс. знаков без пробелов) формата А4. 

Текст статьи должны быть набран шрифтом Tіmes New Roman, 14 
кеглем через 1 интервал, верхнее, нижнее и правое поле – 2,0 см, левое – 
2,5 см.  

2. Справка об авторе включает в себя: фамилию, имя, отчество, 
должность, научное звание и степень, контактный телефон, электронный 
адрес, полное официальное название места работы и его адрес. Эта 
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информация предоставляется на английском языке. Обращаем Ваше 
внимание на необходимость указать не произвольный перевод, а 
общепринятое или официальное название учреждения. 

3. Требования к структуре статьи. Статьи принимаются на одном 
из трех языков – украинском, русском или английском. В структуре статьи 
должны быть отображены обязательные элементы, а именно: 

� постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными 
научными или практическими задачами; 

� анализ основных исследований и публикаций в которых освещено 
решение данной проблемы или же те на которые опирается автор при 
написании статьи; 

� выделение нерешенных прежде частей общей проблемы, которым 
посвящается статья; 

� формулирование цели или задач статьи (постановка проблемы); 
� изложение основного материала исследования с полным 

раскрытием и обоснованием полученных научных результатов; 
� выводы, сделанные в результате проведенного исследования; 
� перспективы дальнейших исследований, по изучаемой проблеме.  

Названия этих разделов просим выделять полужирным шрифтом. 
4. Библиографические ссылки подаются в конце статьи под 

названием «Список использованных источников» (размер символа 
(кегль) – 12, интервал – 1) Список должен включать не меньше 8 ссылок в 
алфавитном порядке. Перечень ссылок приводится согластно APA – 
Amerіcan Psychologіcal Assocіatіon 
(http://www.lіbrary.cornell.edu/resrch/cіtmanage/apa  

5. Ссылка на список использованных источников. Ссылка в 
тексте обозначается цифрой в квадратных скобках соответствуя номеру в 
списке литературы, например [5] или [8; 10]. Если в тексте употреблена 
цитата, необходимо, кроме ссылки на источник, указать страницу, 
например [1, с. 54], где 1 – порядковый номер в списке литературы, 54 – 
номер страницы;  

6. Публикация статей осуществляется по результатам 
внутреннего и внешнего рецензирования. Ответственность за 
содержание, достоверность фактов, цитат, цифр и фамилий несут авторы 
материалов. Редакция оставляет за собой право на незначительное 
редактирование и сокращение, а также литературное исправление статьи 
(с сохранением главных выводов и стиля автора). Редакционная коллегия 
научного издания оставляет за собой право отклонять статьи, которые не 
отвечают требованиям, тематике журнала или содержат значительный 
процент плагиата.  
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ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
Национальный технический университет  
«Харьковский политехнический институт» 

кафедра социологии и политологии 
Адрес: ул. Кирпичева 2, Корпус У1/807, г. Харьков, Украина, 61002, 

Для справок: выпускающий редактор Клименко Елена  
E-mail:klimenkoelens@gmail.com 



Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць  

231 

 
SCIENCE MAGAZINE 

«Modern public problems 
in the measurement sociology of management» 

Is devoted to the problems of the development of modern society, 
illuminates the general conceptual approaches to studying the features 
of the formation of Ukrainian society, the methodological and 
instrumental components of sociological and political studies. Our 
authors cover and analyze the problems of sociology of management, 
social communications, social and political technologies, organizational 
culture and sociology of conflict, ethnosociology, discuss the burning 
aspects of transformations in the education system and topical social 
issues.  

 
ISSN 2078-8207 
Certificate of state registration  
Chapter КВ № 14758-3729 ПР 
 
Decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of 

Ukraine is included in the list of scientific buildings in which the main 
results of dissertational research in the field of sociology can be 
published (Protocol № 1-05/2 from 27.05.2009) 
 
REQUIREMENTS TO PUBLICATIONS, WHICH HAVE BEEN PRINTING 

When preparing materials for publication, the editorial board asks to 
adhere to the following requirements. 

1. Technical requirements. The article should be written in Ukrainian, 
Russian or English and is designed accordingly: 

� data about the author (in the beginning, on the right side of the text) 
surname, name and patronymic (in the nominative case), academic degree, 
academic title, position, place of work (no abbreviations); 

� title of the article (centered in big letters); 
� author’s abstract (annotation) in Russian (recommended not less than 

150 words and not more than 300 words) and an extended abstract in English 
(1,5 thousand - 2,5 thousand characters); 

� the text of the article; 
� list of used sources.  
The volume of the article including the list of used sources, tables, 

diagrams, annotations, etc. Should not be less than 7 pages (12 thousand 
characters without spaces) and not exceed 14 pages (22 thousand characters 
without spaces) of A4 format. 

The text of the article should be typed in the font Times New Roman, 14 
pins through 1 interval, the top, bottom and right margins – 2.0 cm, the left – 
2.5 cm. 

2. Information about the author includes: surname, name, patronymic, 
position, scientific title and degree, contact phone number, e-mail address, full 
official name of the place of work and its address. This information is provided 
in English. We draw your attention to the need to specify not an arbitrary 
translation, but the generally accepted or official name of the institution. 
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3. Requirements for the structure of the article. Articles are accepted in 

one of three languages – Ukrainian, Russian or English. The structure of the 
article should show the required elements, namely: 

� statement of the problem in general and its connection with important 
scientific or practical tasks; 

� аn analysis of the main research and publications in which the 
solution of this problem is covered or those on which the author relies while 
writing the article; 

� highlighting the previously unresolved parts of the general problem to 
which the article is devoted; 

� formulation of the goal or objectives of the article (statement of the 
problem); 

� presentation of the main research material with full disclosure and 
justification of the scientific results obtained; 

� the conclusions drawn from the study; 
� prospects for further research on the problem under study. 
The names of these sections must be highlighted in bold. 
4. Bibliographic references are provided at the end of the article under 

the title «List of used sources» (symbol size (size) – 12, interval – 1) The list 
should include at least 8 links in alphabetical order. The list of references is 
given concordantly APA – Amerіcan Psychologіcal Assocіatіon 
(http://www.lіbrary.cornell.edu/resrch/cіtmanage/apa  

5. Reference to the list of used sources. The reference in the text is 
denoted by the figure in square brackets corresponding to the number in the 
list of references, for example [5] or [8; 10]. If a citation is used in the text, you 
must specify a page in addition to the source link, for example [1, p. 54], where 
1 is the serial number in the list of references, 54 is the page number; 

6. The publication of articles is carried out based on the results of 
internal and external review. The authors of the materials are responsible for 
the content, reliability of the facts, quotations, figures and surnames. The 
editors reserve the right to minor editing and reduction, as well as literary 
correction of the article (with preservation of the main conclusions and style of 
the author). The editorial board of the scientific publication reserves the right 
to reject articles that do not meet the requirements, subject matter of the 
journal or contain a significant percentage of plagiarism. 
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