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УДК 316.334.3:321 
 

«ДЕРЖАВА» У ПОСТМОДЕРНОМУ СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 
 

Бурега Валерій Васильович 
професор, завідувач кафедри соціології та політології, 

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 

 
Авторське резюме 

У статті зроблено спробу охарактеризувати певні напрями 
соціологічного дискурсу щодо проблеми «держави» в умовах 
постмодерного періоду суспільного розвитку. На засадах аналізу ідей, що 
висказуються провідними вченими соціологами – Іммануїлом 
Валлерстайном, Нейлом Дж. Смелзером та Ульріхом Беком окреслено 
певну траєкторію та виявлено деякі основні точки такого дискурсу.  

Встановлено, що дискурс характеризується констатацією суттєвих 
змін, що відбулися та продовжуються у суспільній та державній сферах 
життя, визнанням того, що демократизація світової системи, крах 
антисистемних рухів, криза моделі суспільства модерну та пов’язані з 
нею незворотні зміни у складі населення, а також інформатизація усіх 
сторін життєдіяльності людей стали складовими загального 
глобалізаційного процесу.  

Виявлено можливості аналізу мегарівня суспільного життя на 
засадах дослідження природи та механізмів проявів процесу 
інтернаціоналізації з виокремленням сутності чотирьох революцій,що 
пов’язані з ним, а саме економічного зростання, революції у сфері 
демократії, екологічної революції та суттєвих і якісних зсувів у галузі 
солідарності та ідентичності. При цьому, наголошено на єдності та 
пов’язаності цих масштабних і революційних соціальних перетворень. 

З’ясовано, що пошук нових підходів до організації суспільного 
життя в постмодерний період може відбуватися за рахунок 
впровадження теоретичної моделі транснаціональної держави, а поява 
цієї концепції підтверджує факт того. що глобальність невідворотно стає 
основою для нового політичного мислення та дій. 
Ключові слова: дискурс, постмодерн, держава, глобалізація, світ 

системи, анти система, інформатизація. 
 

«ГОСУДАРСТВО» В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
Бурега Валерий Васильевич 

 
Авторское резюме 

В статье сделана попытка охарактеризовать некоторые 
направления социологического дискурса по проблеме «государства» в 
условиях развития современного общества периода постмодерна. На 
основе анализа идей высказанных известными учеными социологами – 
Иммануилом Валлерстайном, Нейлом Дж. Смелзером и Ульрихом Беком 
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очерчено определенную траекторию дискурса и отмечены некоторые ее 
точки. 

Установлено, что данный дискурс характеризуется констатацией 
существенных изменений, которые произошли и продолжаются в 
общественной и государственной сферах жизни, признанием того, что 
демократизация мировой системы, крах антисистемных движений, 
кризис модели общества модерна и связанные с ней необратимые 
изменения в составе населения, а также информатизация всех сторон 
жизнедеятельности людей стали составляющими общего 
глобализационного процесса. 

Выявлено возможности анализа мега-уровня общественной жизни 
на основе исследования природы и механизмов проявления процесса 
интернационализации с выделением сущности четырех революций 
связанных с ним, а именно экономического роста, революции в сфере 
демократии, экологической революции, сущностных и качественных 
сдвигов в сфере солидарности и идентичности. При этом, акцентировано 
внимание на единстве и взаимосвязанности этих масштабных и 
революционных социальных преобразований. 

Выяснено, что поиск новых подходов к организации социальной 
жизни  в период постмодерна может осуществляться за счет внедрения 
теоретической модели транснационального государства, а появление 
такой концепции подтверждает факт того, что глобальность неотвратимо 
становится основой для нового политического мышления и действий. 
Ключевые слова: дискурс, постмодерн, государство, глобализация, мир 

системы, анти система, информатизация. 
 
THE «STATE» IN POST-MODERN SOCIAL DISCOURSE 

 
Valery Burega  

 
Abstract 

The article makes an attempt to characterize some directions of 
sociological discourse on the «state» problem in the conditions of the 
development of modern society in the period of postmodernity. It is 
based on an analysis of the ideas expressed by well-known scientists 
sociologists – Immanuel Wallerstein, Neil J. Smelser and Ulrich Beck, 
as a result of which a certain trajectory of discourse is outlined and 
some of its points are noted. Unfortunately, the volume of this article 
does not allow to continue it and include in the discourse the ideas of 
such recognized experts in this field as Zygmunt Bauman, Alain Turin 
and Anthony Giddens. But this assumes the obligatory continuation of 
the work begun to broaden the notion of this discourse. 

It is established that this discourse is characterized by the 
observation of significant changes identified on the basis of the 
analysis of the «world-system» that have occurred and continue in the 
public and state spheres of life, the recognition that the 
democratization of the world system, the collapse of antisystemic 
movements, the crisis of the model of the modern society and 
associated with its irreversible socio-economic changes affecting the 
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composition of the population, supplemented by the informatization of 
all aspects of people’s livelihoods have become components of the 
overall globalization th process. 

The possibilities of analyzing the mega-level of social life, within 
the framework of global sociology, are revealed on the basis of research 
into the nature and mechanisms of the manifestation of the process of 
internationalization, in which the essence of the four revolutions 
associated with it, namely, rapid economic growth, revolution in the 
sphere of democratization of public life, ecological revolution, essential 
and qualitative shifts in the sphere of social solidarity and identity. At 
the same time, the internationalization mechanisms can be 
considered: the internationalization of social problems, the dynamics 
of international stratification, the globalization of culture, and the 
development of an international community. In addition, attention is 
focused on the unity and interconnectedness of these large-scale and 
revolutionary social transformations. 

It was found that the search for new approaches to the 
organization of social life during the postmodern period can be 
achieved through the introduction of a theoretical model of a 
transnational state, and the emergence of such a concept confirms the 
fact that globality inevitably becomes the basis for political thinking 
and action. The introduction of a model of a transnational state will 
make it possible to recognize the multidimensionality of globality as 
the basic condition of our society today, and also as a key to the 
political revival of statehood and, at the same time, the development of 
civil society. 
Key words: discourse, postmodern, state, globalization, system world, 

anti system, informatization 
 
Постановка проблеми. Проблематика держави, як одного з 

найважливіших соціальних інститутів достатньо часто попадає у 
коло зору вчених – соціологів. Але її розгляд, частіше за все, 
обмежується в контексті соціологічного аналізу політики та 
політичної діяльності, розгляду перебігу та специфіки соціальних 
змін, що відбуваються, дослідження ролі й місця політичних еліт, 
чинників та динаміки процесів соціального розшарування, 
соціологічного аналізу процесів соціального та державного 
управління тощо. При цьому це були роботи, що становили, як 
підґрунтя класичного періоду розвитку соціологічної науки 
(М. Вебер, Ф. Енгельс, Б. Кістяковський), так і певні аспекти змісту 
сучасних  соціологічних теорій П. Бурдьє, Т. Парсонса, Е. Гідденса, 
П. Сорокіна, Е. Канетті, С. Ліпсета, Р. Макайвера). Разом з тим, 
визнання більшістю науковців – соціологів реальності початку 
періоду постмодерну визначає проблему держави як таку, що є 
важливою та актуальною.  

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Різноманітні 
аспекти проблеми національної держави, державної влади, 
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перспектив занепаду держави як соціального інституту  або 
розвитку нових субнаціональних чи наддержавних утворень, в 
умовах становлення ситуації постмодерну в суспільстві, ставали 
предметом уваги таких авторів як У. Бек, З. Бауман, А. Турен, 
Е. Тоффлер, Е. Валлерстайн та Н. Дж. Смелзер, Ф. Фукуяма. Разом з 
тим, на сьогодні уявляється достатньо важливим завдання 
з’ясування точок зору провідних соціологів, що можуть бути 
позиціоновані, у тому числі й як автори – постмодерністита 
виявлення основних тенденцій у виборі підходів до дослідження 
державної проблематики. 

Таким чином, метою даної статті може бути визначений 
аналіз основних тенденцій вивчення державної проблематики у 
соціологічному дискурсі в період нової сучасності, що трактується, 
за різними версіями, як суспільство другого модерну, радикального 
модерну, постмодерну, постіндустріальної ситуації, суспільства 
ризику тощо. У такого суспільства стільки назв, скільки  
виокремлюється аспектів для соціологічного аналізу нової 
соціальної реальності та місця і перспектив у її контексті для 
одного з найважливіших акторів соціального буття – держави. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне розуміння суспільства 
як соціального феномену, за думкою Еммануїла Валлестайна, 
імпліцитно погоджується з таким уявленням, коли суспільне життя 
розподіляється на три сфери, а саме – державу, ринок і 
громадянське суспільство. При цьому межі поняття держави 
визначають та обмежують простір двох інших сфер. Разом з тим, 
такі обмеження можуть бути змінені у випадку, коли виявляються 
інші (відмінні від чинних) правові підстави для перегляду 
міждержавні, як факту соціальної реальності. Тож, вважається 
цілком нормальним та бажаним, коли у якійсь країні у наявності 
виявляються та функціонують у тісному взаємозв’язку – 
національна держава, національний ринок та національне 
суспільство. 

Такий стан речей має визнаватися апріорі, тим більш, що 
припускається певна автономність вказаних сфер суспільного 
життя та можливість певного функціонального розладу, при якому 
держава може перестати відповідати очікуванням суспільства та 
національного ринку, оскільки наявна правова база не відповідає 
положенню у громадянських та господарських справах [4, с. 12].  

При цьому, він зауважує, що стереотип такої автономності 
знайшов відображення у розподілі сфер інтересів окремих 
соціальних наук. Тобто мається на увазі, що традиційно економісти 
вивчають ринок, правники – державу, а соціологи – громадянське 
суспільство тощо.  

Погоджуючись з таким розподілом, за версією 
Еммануїла Валлестайна, уявляється можливим висловити 
припущення, що відсутність цілісної соціологічної концепції 
держави  являється слідством небажання (за різних підстав) вчених 



Том ІІІ, Випуск 5, Серія «Спеціальні та галузеві соціології» 

10 

– соціологів порушувати існуючі межі розподілу та втручатися у 
царину інтересів юридичної або економічної теорії. Хоча, такий 
стан речей може визнаватися природнім тільки за умов визнання 
того, що такі уявлення «…закладено у підвалини геокультури 
світової системи модерну» (переклад автора) [4, с. 13]. 

Постмодерністи не відмовляються від такої схеми та в 
основному підтримують її, але коли ними вказується на 
репресивність суспільних структур та проповідується достеменна 
культура, що відповідає суб’єктивності агента, як вважає 
Е. Валлерстайн, вони спираються на первинність сфери 
громадянського суспільства у відношенні до ринку та держави. 
Частіше за все мова може йти не тільки про визнання 
пріоритетності громадянського, ай свідомого приниження ролі 
держави за рахунок ринкових, економічних процесів та 
перетворень.  

Посилаючись на свою концепцію «світ – системи», які  
відрізняються за критерієм розподілу праці, він наголошує на тому, 
що кожна система, за необхідністю, володіє різними видами 
інститутів які управляють соціальними діями та справляють вплив 
на перебіг суспільних подій. При цьому, всі такі інститути 
(економічні, політичні, соціокультурні) діють одночасно і політично, 
і економічно, і соціокультурно, оскільки за інших умов вони не 
зможуть бути визнані ефективними. 

Зважаючи на те, що за Е. Валлерстайном, «світ – системи» 
змінюються зі зміною моделі або зразку розподілу праці, має 
відбуватися й зміна ключових соціальних інститутів. Як під час 
народження модерної «світ-системи» (індустріальної, заснованої на 
капіталістичному розподілі праці) загибла система феодальна, так 
можна прогнозувати, що під час переходу до постіндустріальної або 
зверхіндустріальної (інформаційної) соціально-економічної системи 
мають принципово змінюватися змістовні складові суспільного 
життя.  

Таким чином, ми вже сьогодні отримуємо можливість 
очікувати зміни у державній та ринковій сферах суспільного 
життя. Можна також припустити й суттєве посилення значення  та 
посилення пріоритетності громадянського суспільства. 
Вирішальним чинником, для такого стану справ,має стати 
«соціальна опозиція» капіталізму суспільства модерну у сучасному 
вигляді. Тим більше, що Еммануїл Валлерстайн говорить про 
соціальну опозицію капіталізму з боку феодальної моделі розподілу 
праці, яка стала слабкою та призвела до фундаментальних змін та 
призвела до усталення модерного суспільства. 

Запитаємо у себе, а коли ми – сучасники та свідки окремих, 
фрагментарних проявів постмодерного суспільства можемо 
очікувати набуття ним характеристик тотальної реальності?  

Якщо прямувати за логікою Еммануїла Валлерстайна, то ми 
маємо визнавати, що сутнісною характеристикою капіталістичної 
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системи суспільства модерну став пріоритет нескінченного 
накопичення капіталу. 

Тобто, суспільство модерну це є система, інститути якої 
«…покликані виокремлювати із загальної маси та заохочувати тих, 
хто у своїй діяльності дотримується первинності накопичення 
капіталу й карає тих, хто намагається робити, як вимагають інші 
пріоритети.  

Сукупність інститутів, що розраховані на ці операції включає 
до себе облаштування товарних зв’язків, що об’єднують 
географічно розділені виробництва й оптимізують норму прибутку; 
мережа державних структур, що складає міждержавну систему; 
створення прибутково диференційованих родинних господарств, 
як базових одиниць соціальної репродукції; кінець кінцем, 
інтегровану геокультуру, що легітимізує інституціональні структури 
та стримує незадоволення класів, що експлуатуються» (переклад 
автора) [4, с. 17]. 

Валлерстайн наводить приклад наскрізної тенденції, що 
призвела до усталення капіталізму як суспільства модерну. Він має 
на увазі тенденцію змін якості процесу пролетаризації, як 
спрямованого уверх тренду. Аналогічні тренди, за його думкою, 
складаються з постійних кількісних приростань, що не виключає 
питання, а коли кількісні зміни перейдуть у якісні. Це має 
відбутися тоді, коли система перестане функціонувати на засадах 
своїх правил. Таке відбувається коли сталі тенденції підготовлюють 
наближення періоду кінця системи, її зникнення. 

Тоді, ми можемо уявити собі та висказати сподівання, що 
нова постмодерна «світ – система» має стати реальністю, коли на 
засадах розвитку та посилення тенденції процесів інформатизації, 
у форматі стрімко набуваючого сили тренду інформаційного 
розвитку відбудеться перехід від товарного виробництва до 
виробництва знань. 

В наслідок цього,на засадах кількісних перетворень має 
відбуватися створення нової соціальної якості притаманної 
суспільству постмодерну, що буде означати початок кінця 
тотального модерну. Такі приклади вже існують, але вони не набули 
ще системного характеру. Саме тому ми маємо говорити про 
наявність «ситуації постмодерну» за Ж. Ф. Ліотаром у вигляді 
окремих її фрагментів. 

Тим більше, що сам Е. Валлерстайн достатньо розважливо 
підходить до аналізу періоду трансформації нашої світової системи. 
Він визначає процеси, які підривають базові структури світової 
капіталістичної економіки.  

По-перше,до них відносяться процеси поступового та 
послідовного зменшення кількості сільського населення у вигляді 
зникнення сільської специфіки життя, як своєрідного тренду 
суспільного розвитку. Ці процеси означають виснаження 
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можливостей щодо поповнення армії працівників для 
індустріального виробництва.  

По-друге, кризовий стан суспільства модерну значною мірою 
обумовлює тенденція зростання соціальних витрат на збільшення 
ціні на продукцію підприємств. Це відбулося за рахунок стрімкого 
зростання екологічних проблем. Необхідність у сплаті за екологічні 
шкоду неминуче призводитиме до катастрофічного зниження межи 
прибутковості, що в решті решт призведе до втрати сенсу 
промислового, індустріального розвитку. 

По-третє, останні три-чотири десятиріччя демократизація 
світової системи, як результат геокультури, що легітимізує її в 
розрахунку на політичну стабілізацію, стає все більше й більше  
дорогуватою. Виконання соціальних очікувань, яке означає 
збільшення витрат на медицину, освіту забирає велику частину 
світової додаткової вартості. При цьому, Еммануїл Валлерстайн 
підкреслює, що такими витратами фактично повертається частина 
додаткової вартості тим класам, що приймають участь у 
промисловому виробництві. Таке повернення відбувається із 
залученням державних структуру вигляді, так званих, соціальних 
програм. Але при цьому, держава має балансувати на межі 
зменшення таких соціальних витрат або суттєвого зниження межі 
прибутку. 

По-четверте, це процеси які пов’язуються з крахом 
традиційних антисистемних рухів. Принципове їх зменшення 
призводить до того, що втрачається можливість відведення 
соціального незадоволення від дійсних причин, які його 
викликають. Такий стан речей призводить, як це не 
парадоксально, до зменшення сили та впливу державних структур 
на ситуацію рівноваги та стабільності у суспільстві. 

По-п’яте, погоджуючись з усім вище вказаним, ми можемо 
вважати, що до них слід додавати й означений нами раніше процес 
інформатизації усіх рівнів суспільного життя, що не може не 
змінювати, як громадянське суспільство, ринкову діяльність, так й 
саму державу. 

Проте, слід бути обережними у висновках про терміни 
соціальних змін, особливо при очікуванні швидких змін. Вони 
мають відбуватися та їх прояви вже відчутні, але не слід 
квапитися. Еммануїл Валлерстай достатньо чітко про це говорить: 
«Можливо помітити, що під час розгляду системи, яка продовжує 
функціонувати, визначити соціальні зміни непросто. Деталі 
змінюються, а якості, що визначають систему залишаються такими 
самими.  

У питанні про фундаментальну зміну слід, перш за все, діяти 
поступово: слід відрізняти і виокремлювати сталі наскрізні 
тенденції й циклічні ритми та встановити, як довго дані тенденції 
зможуть вписуватися у кількісні параметри, радикально не 
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зачіпляючи можливості рівноваги системи» (переклад автора) [4, 
с. 21]. 

Важливим уявляється підхід до аналізу проблематики 
держави в контексті нових соціальних реалій відомого 
американського вченого – Нейла Джорджа Смелзера. Він 
концентровано викладений, як погляд на соціологію нової 
сучасності, в його роботі опублікованій у 1995 році «Проблеми 
соціології. Георг-Зімелівські лекції» [8]. Пропонуючи власну картину 
сучасного соціологічного теоретизування, він наголошує на 
необхідності основних підходів до аналізу соціальних проблем та 
явищ за чотирма соціологічними рівнями, а саме: мікро-, мезо-, 
макро- та мегарівнях. Введення ним до наукового обігу 
макрорівня, як глобального рівня соціологічного аналізу, 
безсумнівно обумовлюється розумінням такого рівня як нової 
міжнародної або глобальної соціології.  

При цьому, одним з центральних предметів  для наукового 
аналізу визначаються нові стосунки між націями-державами  в 
процесі сучасної інтернаціоналізації, оскільки склалася достатньо 
чітка тенденція послаблення держави як об’єкта лояльності, 
осереддя культурної ідентичності та інтегруючого інструмменту. 
Виходячи з цього, він закликає: «Можливо, настав час скинути 
державу-націю з її трону аналітичної суверенності» (переклад 
автора) [8, с. 9]. 

Також, слід погоджуватися з Нейлом Дж. Смелзером коли він 
підкреслює, що міжнародна або глобальна соціологія, котра 
зосереджена на відносинах між державами «...трактує світ чи 
певну його підсистему, як свою одиницю аналізу, – є найменш 
розвиненою ділянкою соціології. У наш час, однак вона стає однією 
з найважливіших, переважно внаслідок постійної трансформації 
свого головного предмета, світу» (переклад автора) [8, с. 91]. 

Така трансформація світу має розумітися як поява нової 
соціальної реальності світу у межах, як найменше – початку 
постмодерного періоду його розвитку. 

Визначаючи глобалізацію, як перетворення будь якого явища 
у світове, він має на увазі, що глобалізація саме таким чином надає 
світовий характер і множинності економічних, політичних, 
культурних та соціальних процесів. Але, за його думкою, 
глобалізація як завершений процес ще не відбувся, тобто 
глобалізація, як одна з найважливіших ознак постмодерного 
суспільства, ще має відбуватися. 

Характерною рисою дискурсу Нейла Дж. Смелзера стосовно 
глобалізації являється визначення інтернаціоналізації як провідного 
процесу встановлення та розвитку сталих зв’язків між державами 
та виходу їх за межі національного господарства. Аналізуючи 
природу сучасної інтернаціоналізації він виокремлює в її змісті, так 
звані, чотири революції. Це – революція, що триває в економічному 
зростанні, демократична революція, революція у сфері солідарності 
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та ідентичності, а також екологічна революція. Практично кожна з 
виділених революцій передбачає, під час аналізу її перебігу, 
звернення до проблем, що пов’язуються з державою.  

Так, прагнення до економічного зростання можуть 
структуруватися у відповідності до ступеню наявного економічного 
розвитку. Якщо економічно розвинуті держави домагаються його 
для захисту своїх позицій, то нові індустріальні держави – для того, 
що б не відставати, країни третього світу – що б вирватися з 
економічної пастки, а світові лідери – що б зберегти свої позиції в 
плані стабільності та прибутків [8, с. 95]. 

Розкриваючи зміст демократичної революції, як складової 
процесу інтернаціоналізації Нейл Дж. Смелзер застерігає від того, 
що завжди під час демократизації виникають тенденції скочування 
у політичний хаос або зісковзування в авторитарні чи тоталітарні 
режими, електорат і громадяни мають споконвічну схильність до 
пасивності, а офіційні демократичні інституції часто приховують 
інші могутні процеси домінування.  

Стосовно революції у сфері солідарності та ідентифікації ним 
нагадувалося, що протягом останніх двох століть і промисловий 
капіталізм і держава-нація зруйнували такі традиційні осереддя 
субнаціональної інтеграції як організована релігія, громада, 
сусідство і кровна спорідненість. Але тепер, новітня інтеграція, що 
засновується на різних субнаціональних спільнотах, продовжує цю 
війну зі згаданими традиційними формами шляхом прямого 
змагання з ними за лояльність, прихильність та відданість індивідів 
[8, с. 96-97]. 

Говорячи про четверту революцію – екологічну Смелзером 
підкреслюється, що реальна екологічна загроза являється 
універсальною, оскільки стосується долі всього людського роду, 
залежного від сприятливого середовища – «...яке в своїх остаточних 
наслідках не зважає ні на нації, ні на класи, ні на групи, хоча 
найближчі безпосередні наслідки щодо них є вибірковими» 
(переклад автора) [8, с. 98]. 

Разом з тим, здається наведений перелік тих хто постраждає 
від екологічної загрозу можливо уточнити, а саме вказати не тільки 
на нації, а й на нації-держави, оскільки державний формат 
забезпечує нації або націям дієвість з витікаючими з неї 
наслідками.  

Підкреслюючи нерозривність та суперечність у протіканні 
революцій, що обумовлюють сучасні процеси інтернаціоналізації 
Нейл Дж. Смелзер настоює на тому, що розвиток завдяки світовому 
економічному капіталізму та нові субнаціональні єдності – 
підривають націю-державу і політичну демократію на національній 
основі складними й не відразу помітними способами.   

Одним з них є те, що суверенністьсучасної держави 
розмивається світовими капіталістичними силами, які 
послаблюють її контроль над власними економічними та 
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політичними справами. «Окремим державам надзвичайно важко 
справляти вирішальний вплив на міжнародні економічні сили, які 
головним чином і скеровують їх внутрішні економічні справи: на 
політику й діяльність мультинаціональних корпорацій, банків та 
міжнародних агентств, таких як Міжнародний валютний фонд; на 
нерівномірність світових потоків виробництва, торгівлі та капіталу; 
на коливання обсягів обміну. Проте політичне виживання 
демократій та інших типів держав залежить великою мірою від 
їхньої здатності якщо не контролювати, то впливати на економічне 
становище своїх громадян» (переклад автора) [8, с. 101]. 

Також, до відповідних способів має відношення те, що 
субнаціональні культурні угруповання й суспільні рухи хоча й 
виступають як конкуренти  держав-націй у боротьбі за лояльність, 
але також висувають політичні вимоги до них. Такий стан справ не 
завжди сприяє успішному функціонуванню державних механізмів. 

У своїй спробі виявлення механізмів та процесів, що задіяні в 
процесі інтернаціоналізації Нейл Дж. Смелзер виділяє такі з них, 
як: спеціалізація, диференціація та взаємозалежність; 
інтернаціоналізація соціальних проблем; динаміка міжнародної 
стратифікації; глобалізація культури та розвиток міжнародної 
спільноти. При цьому він робить два зауваження які витікають з 
того, що «...держава-нація вже не є тим, чим вона була, принаймні 
в її ідеально-типовій формі XX століття. Щасливе поєднання 
контролю над багатствами, влади, впливу, культури та соціальної 
солідарності перебуває у процесі розпаду на окремі утворення – і 
наднаціональні, і субнаціональні, – які перетинають кордони 
держав-націй» (переклад автора) [8, с. 113]. 

Одне з цих зауважень пов’язується з тим, що Нейл 
Дж. Смелзер не вважає національне суспільство аналітичною 
основою для оформлення та організації наших знань суспільне 
життя, оскільки воно вже не є визначальною основою поведінки, 
взаємодії та інституційного життя. Це - наслідок глибокої кризи 
держави-нації як соціального феномену, яка проявляється як 
послаблення реальної основи економічної, політичної, інтеграційної 
та культурної суверенності.  

У цьому він зближується з позицією Ульріха Бека стосовно 
суверенітету, але не стосовно перспектив державності як ідеї. 
У. Бек розглядає суверенітет як вимогу, що породжується не 
стільки самою державою, скільки міждержавною системою. При 
цьому така вимога спрямовується не тільки зовні держави, а й у її 
середину. У випадку, коди суверенітет спрямовується зовні, 
вважається, що ніяка інша держава не може претендувати на 
повноваження, що здійснюються даною державою в межах 
власних кордонів. Такі претензії визначаються як зазіхання на 
суверенітет, що не може визнаватися нормальним, оскільки 
державні утворення завжди тяготіють до забезпечення усієї 
повноти влади у своїх рамках – кордонах. 
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Виходячи з цього, У. Бек вважає, що суверенітет у сучасних 
умовах має передбачати взаємність та наголошує: «Люба теорія 
національного суверенітету, яка розуміє суверенітет як не 
відсторонювану і нероздільну форму суспільної влади і сили, що 
розбудовується на недооцінці складності ситуації. Суверенітет 
сьогодні слід розуміти та вивчати як розчленовану владу, що є 
розчленованою між цілою низкою національних, регіональних та 
інтернаціональних акторів та такою, що являється з причини цієї 
іманентної множиності – обмеженою та скутою» (переклад автора) 
[1, с. 85]. 

Причиною має визнаватися підрив підґрунтя національної 
економіки і, власно самих, національних держав внаслідок 
функціонування у глобальних масштабах капіталістичної 
економіки. «Глобалізація робить можливим те, що, як видно, 
завжди було присутнім у капіталізмі, але на стадії його 
приборкування соціальною демократичною державою залишалося 
замаскованим: підприємства, особливо ті, що працюють у 
глобальному масштабі, відіграють ключову роль не тільки в 
організації економіки, але й суспільства у цілому – хоча б вже 
тільки тому, що вони у змозі відбирати у суспільства його 
матеріальні ресурси (капітал, податки, робочі місця)» (переклад 
автора) [1, с. 10]. 

Ульріх Бек вказує, що введення в дію механізму глобалізації 
несе на собі фактор загрози, тобто політика глобалізації 
спрямована не тільки на позбавлення від профспілкових обмежень, 
але й від національно-державних обмежень. Тим самим, вона має 
своєю метою послаблення національно – державної політики. Мова 
тут йдеться про те, що б гранично зменшити завдання які 
покладені на державу та здійснити утопічну мрію анархічного 
ринку, а саме – мінімальної держави. При цьому відбувається 
парадоксальна річ: глобалізація часто тягне за собою 
ренаціоналізацію. Висновок, який робить У. Бек є достатньо чітким 
– глобалізація являється небезпекою для держави [1, с. 12], а так 
зване «світове суспільство», має на увазі спільність соціальних 
відношень, які не можуть інтегруватися у національно-державну 
політику або визначатися нею. Напроти, глобалізація має на увазі 
процеси у яких національні держави та їх суверенітет вплітаються 
у павутиння транснаціональних акторів і підкорюються їх владним 
можливостям, їх орієнтації та ідентичності [1, с. 25]. 

На питання про вихід з такої, як здається безвихідної, 
ситуації У. Бек дає відповідь – це застосування моделі 
транснаціональної держави. Вона є проміжною, гібридною у якій 
відомі ознаки комбінуються по-новому та створюють ідеальний 
тип. Ульріх Бек наголошує на тому, що транснаціональні держави 
являються:  

по-перше, не-національними державами, що означає що вони 
також є не-територіальними державами; 
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по-друге, модель транснаціональної держави хоча й заперечує 
самій національній державі, але стверджує «державу» як поняття. 
При цьому, розуміння держави звільнюється від територіальної 
пастки теорії національної держави та відкриває шлях до такого 
розуміння, коли воно визнає глобальність у її багатовимірності як 
базовий стан справ та робить визначення й організацію 
транснаціонального ключем для політичного відродження, як у 
аспекті держави, так й у аспекті громадянського суспільства.  

За думкою У.Бека, транснаціональні держави не являються 
також міжнаціональними або наднаціональними державами (тобто 
регіональними світовими державами), оскільки для таких 
модельних утворень (міжнародна організація, мультилатералізм або 
багаторівнева політика в рамках наднаціональної системи) – 
відправною точкою залишається національна держава. Відправної 
точкою вона залишається й оскільки національна держава 
виступає як партнер (міжнародна організація), як вихідна 
одиниця, яку необхідно подолати за допомогою загальних норм або 
специфічних взаємовідносин між державами –членами 
(мультилатералізм), або як самостійна наднаціональна держава 
(багаторівнева політика); 

по-третє, транснаціональні держави являються глокальними 
державами, які за принципом інклюзивного розрізнювання, 
розглядають себе як провінцію світового суспільства та,у 
відповідності до цього, отримують своє місце у світовому ринку та 
у багатополярній світовій політиці. При цьому, як підкреслює 
Ульріх Бек – модель транснаціональної держави відрізняється від 
інших кооперативних моделей тим, що з появою цієї концепції 
глобальність невідворотно стає основою політичного мислення та 
дій. [1, с. 191-192]. 

Висновки. У якості висновку слід наголосити наступне. 
Звісно, що поглядами таких сучасних соціологів як Е. Валлерстайн, 
Нейл Дж. Смелзер та Ульріх Бек не може бути вичерпано дискурс 
щодо проблеми держави в умовах постмодерного суспільства. Але, 
саме з них він може розпочинатися та саме ними, їхніми поглядами 
на сучасність закладається певна траєкторія такого дискурсу, що 
включає: 

− визнання, на основі «світ-системного» аналізу, втрати 
впливу держави-нації на перебіг економічних, політичних та 
соціально-культурних процесів внаслідок глобалізації; 

− погодження ролі світового капіталізму у руйнуванні основ 
національних держав; 

− відмову у визнанні національного суспільства в якості 
аналітичної основи для оформлення та організації наших знань 
суспільне життя;  

− намагання виявити можливості аналізу мега-рівня 
суспільного життя на засадах дослідження природи та механізмів 
проявів процесу інтернаціоналізації з виокремленням сутності 
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чотирьох революцій, що пов’язані з ним, а саме: економічного 
зростання, революції у сфері демократії, екологічної революції та 
суттєвих і якісних  зсувів у галузі солідарності та ідентичності. При 
цьому, наголошується на єдності та взаємній пов’язаності цих 
масштабних  та революційних соціальних перетворень; 

− прагнення розгледіти у моделі транснаціональної держави 
потенціал для подолання негативних проявів глобальності на 
засадах використання уявлень про її зміст як основи політичного 
мислення та соціальних дій в умовах нової соціальної реальності. 
При цьому така нова соціальна реальність вже існує, але її 
усталення ще продовжується; 

− з’ясування того, що пошук нових підходів до організації 
суспільного життя в постмодерний період може відбуватися за 
рахунок впровадження теоретичної моделі транснаціональної 
держави, а  поява цієї концепції транснаціональної держави 
підтверджує факт того, що глобальність невідворотно стає основою 
для нового політичного мислення та нового рівня дій; 

− оцінювання можливих наслідків впровадження моделі 
транснаціональної держави, як підстави для визнання 
багатомірності глобальності в якості базового стану сучасного нам 
суспільства та ключа до політичного відродження, як державності, 
так і розвитку громадянського суспільства; 

− наголошення необхідності подовження такого дискурсу в 
інтересах самого глобалізованого суспільства яке стоїть перед 
вибором шляхів подальшого розвитку. 
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СОЦІОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ: ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ 

 
Бірюкова Марина Василівна 

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

 
Авторське резюме 

У статті аналізуються основні підходи до реалізації особливостей 
сучасної соціологічної діяльності. Увага акцентована на відокремлені 
проективної функції та питанням методології здійснення соціологічної 
практики. Розглянуто особливості праксиології як методологічних засад 
сучасної соціологічної діяльності. В статті здійснена спроба визначення 
контексту проективної функції соціології та особливостей її реалізації в 
сучасній соціологічній практиці. Визначено, що завдання соціології, її 
проективна функція – це 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. Показано, що проектна функція соціології передбачає 
дослідження широкого спектру можливих перспектив об’єкта і залишає 
відповідальність суб’єкта за прийняття рішення. В такому аспекті 
майбутнє стає об’єктом пізнання проектування та сферою, в якій 
соціологія реалізує свою проективну функцію. У цьому контексті в статті 
доведено, що 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. 
Ключові слова: соціологічна діяльність, проективна функція, 

методологія діяльності, проектування, майбутнє. 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНОЙ ФУНКЦИИ: ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ 

 
Бирюкова Марина Васильевна 

 
Авторское резюме 

В статье анализируются основные подходы к реализации 
современной социологической деятельности. Внимание акцентировано 
на проективной функции и вопросам методологии осуществления 
социологической практики. Рассмотрены особенности праксиологии как 
методологической основы современной социологической деятельности. В 
статье предпринята попытка определения контекста проективной 
функции социологии и особенностей ее реализации в современной 
социологической практике. Определено, что задача социологии, ее 
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проективная функция – это предоставление обществу информации, 
знаний о поле перспективных альтернатив и возможности выбора при 
продвижении к желаемому. Именно такой подход представляет собой 
альтернативу доминанте классического социологического знания, когда 
социологии предлагалось и ожидалось выработка общих 
закономерностей развития социума и его элементов. Показано, что 
проектная функция социологии предполагает исследование широкого 
спектра возможных перспектив объекта и оставляет ответственность 
субъекта за принятие решения. В таком аспекте будущее становится 
объектом познания проектирования и сферой, в которой социология 
реализует свою проективную функцию. В этом контексте в статье 
доказано, что проектирование как функция социологии представляет 
собой осознание, исследование и создание поля возможностей, в котором 
«сплетенные» как общественные, так и субъектные установки 
относительно желаемого будущего, ограниченного ресурсами и 
технологиями воплощения, средой и активистской позицией субъекта. 
Ключевые слова: социологическая деятельность, проективная функция, 

методология деятельности, проектирование, будущее. 
 

SOCIOLOGICAL ACTIVITY IN THE REALIZATION OF DESIGN 
FUNCTION: METHODOLOGICAL ISSUES 

 
Marina Biryukova  

 
Abstract 

In the article the basic approaches to implementing features of modern 
sociology. Attention paid to separate functions and projective questions of 
methodology implementation sociological practice. Features praksyolohiyi as 
methodological foundations of modern sociology. The article is an attempt to 
determine the context of projective sociology function and features of its 
realization in contemporary sociological practice. Determined that the task of 
sociology, its projective function - is the provision of information society and 
knowledge of the field of promising alternatives and choice in moving to the 
desired. This approach is an alternative to the dominant classical 
sociological knowledge when sociology was proposed and expected 
production of general laws of social development and its elements. It is 
shown that the project involves the study of sociology feature a wide range of 
possible prospects object and subject leaves the responsibility for the 
decision. In this aspect of the future becomes the object of knowledge design 
and scope, which sells its projective sociology function. In this context, the 
article proved that design as a function of sociology is the awareness, 
research and the creation of opportunities for the field in which «woven» as a 
social and subjective guidance on the desired future, limited resources and 
technology implementation, environment and activist position subject. 
Key words: sociological activities projective function of methodology, design, 

future 
 
Постановка проблеми. Можливість використання самого 

словосполучення «методологія соціологічної діяльності» виникає як 
наслідок гарячих дискусій, в яких звучить заклик до глибшого 



Том ІІІ, Випуск 5, Серія «Спеціальні та галузеві соціології» 

22 

проникнення соціологічних знань в практичну діяльність, що і 
дасть можливість вирішити актуальні проблеми сучасності [1].  

Аналіз основних досліджень і публікацій. В своєму баченні 
методологічних проблем соціології, спираємося на визначення 
методології, яке дав В. Ядов «Загальна наукова методологія включає 
універсальні принципи розвитку наукового знання... 
Загальносоціологічна методологія, функції якої виконує 
соціологічна теорія, дає вказівку відносно принципових основ 
розробки окремих соціологічних теорій в співвідношенні з їх 
фактуальным базисом» [9, с. 62]. 

У той ж час, Ю. Сурмін та М. Туленков під методом передусім 
розуміють сукупність конкретних прийомів і способів пізнання, 
перетворення або оцінки діяльності та вказують на три види 
соціальної практики:  

1) пізнавальну, яку вивчає гносеологія;  
2) оцінну, яку досліджує аксіологія;  
3) практичну, яку вивчає праксиологія. Сучасна методологія, 

обумовлена цими видами діяльності, охоплює, по-перше, 
методологію пізнання, або гносеометодологію, по-друге, 
методологію оцінки, або аксіометодологію, і, по-третє, методологію 
практики, або праксиометодологію [8, с. 11]. І якщо, використання 
пізнавальних й оцінюючих методів поширено в сучасній соціології, 
то застосування праксиометодології ще не отримало належного 
поширення. 

З іншої сторони, прискорення соціально-економічного 
розвитку суспільства, перетворення стилю роботи і мислення 
людей, демократизація суспільного життя, впровадження нового 
господарського механізму потребують вирішення цілого комплексу 
проблем в економічній, соціальній, політичній сферах, сфері 
духовного життя. Одним з найбільш ефективних інструментів 
управління процесом оновлення суспільства, активізацією 
людського чинника, методом наукового розподілу майбутнього 
таким, яким воно найбільш відповідає завданням подальшого 
просування суспільства шляхом реформування, може стати 
соціальне проектування. «Наше століття, – писав В. Саратовський, 
– яке прийнято називати не інакше, як століттям атома і століттям 
космосу, з не меншою підставою можна назвати і століттям 
проектування великих систем» [7, с. 17]. Це дозволяє припустити, 
що продуктивний розвиток проективної функції соціології 
можливий при використанні в якості її засади праксиології. Але 
завдання соціального проектування як функції соціології ще не 
актуалізовано і в цьому ми бачимо власне завдання. 

Мета статті – визначення сучасного контексту проективної 
функції соціології та її відбиття у соціологічній діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, праксиологія – це 
наука про практику (праксис), яка задає відносно новий вектор 
розвитку соціології в межах постнекласичної методології. Саме тому 
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в якості одних з можливих методологічних засад сучасної 
соціологічної діяльності, ми пропонуємо використовувати 
праксиологію. Основний імператив праксиології полягає в 
усвідомленні практики в якості базисного компоненту 
теоретизування, в якому діяльність стає одночасно об’єктом і 
способом пізнання. 

Головним предметом діяльності з позицій праксису може 
служити зміст впливу на соціальні процеси в суспільстві. Основним 
інструментом освоєння соціальної реальності з позиції праксиології 
є знання культурних інтенцій суспільства, його символів, його 
характерних реакцій на ту чи іншу історичну ситуацію, знання 
його історіософії, його соціальних переваг, що складаються в 
перспективу його власного культурного існування та проектуванні. 
Ініціювання діяльності в такому суспільстві можливо лише в 
напрямку його внутрішніх спрямувань, на підставі вивчення та 
формування його перспективи як деякої цілісної галузі культурного 
простору: релігії, ідеології, міфології, риторики політиків, 
аналітичних оглядів в мас-медіа, тематичної спрямованості 
стратегічних досліджень, утримання інституційних і 
корпоративних планів і програм в галузі стратегічного планування. 

Праксиологічні підстави соціологічної діяльності базуються на 
уявленні про те, що необхідно не тільки дослідити (в 
гносеологічному і епістемологічному контексті), але і змінювати 
соціальну реальність (в онтологічному та праксиологічному). 

Тому мета діяльності з позицій праксиології – не стільки в 
організації процесу взаємодії, скільки в створенні проекту процесу 
взаємодії, що сприяє формуванню принципових підходів аналізу 
цього процесу, прогнозуванню відповідних реакцій, вивченню 
учасників соціального процесу і можливості позитивного впливу на 
них. 

Методологічна база праксиології дає можливість соціологам 
впроваджувати такі види діяльності: 

1. Практикоорієнтовні соціологічні дослідження, які 
відрізняються від фундаментальних і емпіричних досліджень своєї 
прикладної спрямованістю, прагматичною орієнтацією. Як 
правило, це діагностичні, проектні, оціночні, інноваційні 
дослідження. В межах таких досліджень особлива увага 
приділяється пошуку та реалізації соціальних резервів об’єкту , їх 
соціальної діагностики та технологіям впровадження. За всі етапи 
несе відповідальність соціолог; 

2. Соціопроектно-конструкторська діяльність, основне 
призначення якої – розробка і створення якісно нових або 
цілеспрямована зміна вже існуючих соціальних об’єктів і систем. У 
рамках даного напрямку особлива увага приділяється соціальному 
проектуванню, прогнозуванню, розробці соціальних технологій; 

3. Соціоорганізаціонно-технологічна діяльність, яка охоплює 
процес реалізації соціальних проектів та технологій; 
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4. Консультативно-управлінська діяльність, яка включає, в 
першу чергу, управлінське консультування як спеціалізований вид 
соціологічної діяльності. Особливо необхідно відзначити той факт, 
що відповідальність за якість як дослідження, так і етапу розробки 
і етапу впровадження несе соціолог. 

Серед важливих ознак праксиології особливе місце займає 
теологічна стратегія суджень, яка аргументує виникнення і 
особливе позиціонування проективності як функції сучасної 
соціології. Тому особливе місце у розвитку соціології, яка базується 
на праксисі, буде відведено проектуванню як особливій функції 
соціології та специфічного виду професійної та повсякденної 
практики. 

У цілому бурхлива трансформація соціального простору, 
модернізація соціальних процесів висуває перед соціологією нові 
завдання вироблення таких знань, які не тільки б пояснювали 
складну реальність (гносеологічний підхід), але й дозволяли б 
використовувати і застосовувати ці знання на практиці 
(праксиологічний підхід). Оцінюючи розвиток праксиології, слід 
зазначити, що в даний час ще повністю не вирішена проблема. В 
той же час у сучасній науковій літературі, яку присвячено 
праксиологічним дослідженнями, представлено різні визначення 
праксиології. Є. Слуцький розглядає праксиологію як загальну 
теорію успішної, цілеспрямованої діяльності. Усередині 
праксиології, за задумом Т. Котарбінського, найтіснішим чином 
сплітаються загальні питання теорії та конкретні питання 
практики. Він розуміє праксиологію як свого роду «граматику дії», 
яка в практичному відношенні займається з’ясуванням загальних 
шляхів і засобів підвищення продуктивності всякої праці в 
кількісних і якісних сенсах. На думку Т. Котарбінського, завдання 
цієї науки – обґрунтування й вироблення норм максимальної 
доцільності діяльності на підставі узагальнень акумуляції 
історичного досвіду людей [5, с. 23]. Актуальність впровадження 
праксиологічного підходу в соціологію обумовлена необхідністю 
вдосконалення форм, структури, методів організації діяльності 
різних соціальних об’єктів в епоху пізнього модерну, де критерієм 
«успішності» – є доцільність дії, збереження динамічної рівноваги та 
гармонії. 

Вітчизняна соціологія динамічно змінюється ось уже кілька 
останніх десятиліть: створюються нові спеціальні та галузеві 
соціології, йдуть суперечки про необхідність створення інтегруючої 
метатеорії, про пошук методологічних підходів та практичної 
складової соціологічного знання. У той же час спостерігається 
інтерес до соціологічних розробок і впровадження їх у практику 
(політтехнології, PR-технології, управління персоналом та ін.). Тому 
виникає необхідність проведення кардинальної ревізії 
методологічної бази сучасної соціології. 
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Таким чином, праксиологія може бути розглянута як підхід, 
що здатний вирішити багато з названих вище пізнавальних 
завдань. Праксиологічний засади соціологічної діяльності 
дозволяють підкреслити особливі ролі суб’єкту у забезпеченні якості 
отриманих результатів, оскільки основний імператив праксиології 
полягає в усвідомленні практики в якості базисного компоненту 
дослідження, а діяльність стає одночасно об’єктом і методом 
дослідження. 

Динаміка соціальних змін, втрата аналогій і руйнування 
стійких причинно-наслідкових зв’язків у розвитку соціальних 
процесів, фрагментарність і невизначеність сучасної онтології 
змінюють предмет соціології. Тепер предмет соціології це не тільки 
сьогодення, а й бажане майбутнє. Тому можна говорити про те, що 
зміна контексту проектування та актуалізація його у вигляді 
функції соціології пов’язана зі зміною контексту поняття 
«соціальне».  

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». У той же час соціально-філософська і 
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» [11, р. 97]. А в наш час 
М. Ковальчук веде мову про «запуск майбутнього» [4].  

Автор двотомної праці «Образ майбутнього» Ф. Полак висунув 
твердження, що соціологічна наука повинна зробити одним зі своїх 
найважливіших напрямків створення образів майбутнього, які 
покликані спрямовувати культурні інновації. Подібні положення 
розвивав у своїх роботах Г. Бурже. Він стверджував, що майбутнє 
слід розглядати не як щось вже вирішене і поступово 
розкривається нам, але як те, що має бути створено. Важливість 
розробки позитивних образів майбутнього поряд з виявленням 
можливих напрямків розвитку підкреслював Б. де Жувенель. 
Згідно його думки, необхідно не тільки передбачити майбутнє, а й 
вказувати шляхи його досягнення. Цей підхід дозволив розвивати 
ідеї соціального проектування, яке можна трактувати як 
необхідність визначення альтернативних образів майбутнього і 
шляхів їх досягнення. 

Таким чином, розширення меж поняття «соціальне» мотивує 
соціологію, відповідаючи очікуванням соціуму, пізнавати не тільки 
сьогодення, а й майбутнє і відокремлює проектування як окрему 
функцію соціології. Іншими словами, завдання соціології, її 



Том ІІІ, Випуск 5, Серія «Спеціальні та галузеві соціології» 

26 

функція, полягає в наданні суспільству інформації, знань про поле 
перспективних можливостей та ймовірності вибору при просуванні 
до бажаного. Саме такий підхід становить альтернативу домінанті 
класичного соціологічного знання, коли соціології пропонувалося і 
очікувалося продукування загальних закономірностей розвитку 
соціуму та його елементів. Проектна функція соціології надає 
спектр можливих перспектив об’єкту дослідження і залишає 
відповідальність за прийняттям рішення за суб’єктом. Отже, 
майбутнє стає об’єктом пізнання проектування та сферою 
реалізації соціологією проективної функції. 

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 
соціальне проектування визнає рівноцінність різного і орієнтоване 
на практику, воно базується на попередньому соціальному досвіді 
та практиці суб’єкта і вимагає обов’язкового впровадження в 
практику. І тому ми поділяємо думку Е. Мазіні, президента 
Всесвітньої федерації вивчення майбутнього, який говорив, що 
«зразки майбутнього насичені ціннісними установками, і свідомо 
чи несвідомо конструюються, виходячи з ціннісних оцінок і 
ціннісних пріоритетів їх творців». 

В той же час, з’являючись на базі соціального передбачення і 
соціального прогнозування, соціальне проектування має свої 
принципові особливості. У нашій роботі ми представляємо, що 
історія розвитку теорії та практики соціального проектування – це 
історія зміни його методології від гносеологічних і епістемологічних 
підстав до праксиологічних. Безумовно, зміна методологічних 
підходів соціального проектування обумовлена, по-перше, суто 
пізнавальними проблемами, а саме розвитком теорії соціального 
проектування, яка супроводжує розвиток суспільних наук, 
насамперед філософії, потім і соціології, по-друге, прикладними 
завданнями, тобто необхідністю втілення теоретичних положень у 
практику суспільної перебудови, забезпечення тісного зв’язку 
науки з життям, з реалізацією проектованих явищ і процесів. 

З іншого боку, соціальне проектування – це якась нова форма 
зв’язку соціології з суспільною практикою, в ході якої відбувається 
відпрацювання ефективного механізму використання результатів 
соціально-прогнозних і конкретно-соціологічних досліджень в 
практиці прийняття управлінських (огранізаціонно-правових, 
науково-технічних, виробничо-економічних, територіально-
планувальних та ін.) рішень за широким спектром 
взаємопов’язаних проблем, що впливають на хід і характер 
соціально-відтворювальних процесів. Йдеться також про 
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попереджувальні управлінські рішення за участю фахівців з 
соціального проектування у відборі та комплексному 
соціологічному обґрунтуванні науково-технічних, архітектурно-
будівельних, організаційно-управлінських та інших проектів 
реконструкцій та нововведень, які зачіпають різні сфери людської 
діяльності і перетворюють середовище життєдіяльності людей, що 
вносять зміни в системи їх ціннісних орієнтацій і в їхній спосіб 
життя, що тягнуть за собою зміни в соціальній структурі та в 
соціальній інфраструктурі суспільства в цілому. 

Таким чином, соціальне проектування, що засновано на 
праксиологічних позиціях – це актуалізація практичної ситуації та 
усвідомлення індивідом, групою або організацією поля 
перспективних бажань, вироблення спектру оптимальних образів 
майбутнього і вибір найкращого проекту з позиції суб’єкту з 
урахуванням глокальних умов, часу і ресурсів. 

Теорія і практика проектування постійно розвиваються і 
удосконалюються. Одним з напрямків підвищення ефективності 
проектної діяльності є створення за допомогою сучасної техніки 
науково обґрунтованих, що відповідають вимогам суспільства 
знакових, графічних, логічних, математичних, структурних та 
інших моделей майбутніх соціальних об’єктів і процесів [2]. 

Другий напрямок розвитку проектної діяльності включає 
аналіз і моделювання практичних видів людської діяльності, 
насамперед процесів управління та прийняття рішення. Сюди 
відносяться моделі процесу прийняття рішення, що базуються на 
теорії статистичних рішень, теорії рішень у конфліктних ситуаціях, 
на аналізі операцій і методах дослідження операцій, методі 
оптимізації і т. ін. 

Не менш важливий третій напрямок, що тісно пов’язано з 
проблемою інновації, насамперед з проблемами наукових і 
технічних змін, інноваційних ритмів і т. ін. У цьому зв’язку 
необхідно згадати кунівське дослідження структури наукових 
революцій і аналіз функцій парадигми в розвитку наукового 
мислення. 

Соціальна проектна діяльність може здійснюватися як при 
створенні нових міст, районів, трудових колективів, освоєнні нових 
територій, так і в удосконаленні, розвитку особистостей, соціально-
територіальних і соціально-виробничих спільнот, процесів, явищ, 
видів діяльності. Тому важко погодитися з думкою Н. Аітова, 
Ж. Тощенко і Н. Лапіна, які стверджують, що «соціальне 
проектування є планування соціального розвитку ще не існуючих, 
але підлягають створенню об’єктів» [9, с. 347]. 

Такий підхід до проектування трансформує сутність 
раціональності, як базового компонента вибору, заснованого на 
обліку біфуркацій, імовірнісного характеру багатьох процесів, що 
протікають в навколишньому світі, і безлічі невизначених 
факторів. 
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До соціального проектування як комплексу знань про 
цілеспрямовану дію з метою отримання бажаного результату від 
соціального розвитку, як правило, входить методологія 
проектування як спеціальна наукова дисципліна, що займається 
певним комплексом категорій, необхідних для розробки проектів 
майбутніх бажаних станів соціальних процесів і спільностей. 

Як пише Л. Нургалєєва «Методологія соціального 
проектування є історично мінливим явищем. Система методів 
соціального проектування ґрунтується на психології формування 
образів, здатності до вільних асоціацій, розвитку суб’єктних 
уявлень про простір, логічному впорядкуванні інформації і ревізії 
ціннісних стосунків» [6]. 

У нашому розумінні, за допомогою праксиологічного підходу 
соціального проектування можна виділити основні категорії 
проектної діяльності, проаналізувати їх зміст, роль у визначенні 
бажаного майбутнього, намітити найбільш ефективну соціальну 
технологію його розробки. Проте слід зазначити, що деякі стадії, 
етапи, операції, процедури проектної діяльності присутні в усіх без 
виключення видах проектування, інші – тільки в окремих видах 
або при проектуванні окремих об’єктів. Тому методологію 
соціального проектування будемо підрозділяти на загальну і 
спеціальну. Загальна методологія визначає і аналізує ті категорії, 
які присутні в усіх видах проектної діяльності (технічному, 
архітектурному проектуванні, дизайні і т. ін.). Спеціальна 
методологія визначає, передусім, категорії, характерні для 
спеціальних видів проектування, і передусім соціального.  

Це істотним чином гальмує процес застосування соціального 
проектування як специфічного виду конкретно-соціологічної 
діяльності, хоча значущість опрацювання даної проблематики не 
викликає у фахівців жодних сумнівів. І дотепер не мають 
наукового висвітлення шляхи опрацювання цілої низки 
гносеологічних та онтологічних суперечностей між рівнем 
накопичених у соціології знань про різноманітні суспільні явища та 
готовністю соціологічного знання оперативно виконувати свою 
проективну функцію шляхом розроблення адекватних проектів 
соціально-перетворювальної діяльності людей, спрямованої на 
оптимізацію соціальних відносин у суспільстві. 

Висновки. Таким чином, проектування, що засновано на 
праксиологічних позиціях: 

− по-перше, формується в самостійну функцію соціології, що 
припускає обов’язкове продукування соціологічним знанням будь-
якого рівня від теоретичної до прикладної практикоорієнтованої 
компоненти, орієнтованого на визначення бажаного майбутнього і 
можливостей його досягнення; 

− по-друге, проектування наповнює і розширює 
трандисциплінарність праксиології; 
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− по-третє, соціальне проектування це вид проектної 
практики. 

В цідому зміна методологічних засад проектування та 
актуалізація його у вигляді функції соціології пов’язані зі зміною 
соціальності. Тепер на основі праксиологічного підходу предмет 
соціології – це не тільки сьогодення, а й бажане майбутнє. 
Розширення меж соціальності мотивує соціологію, відповідаючи 
очікуванням соціуму, пізнавати не тільки сьогодення, а й майбутнє, 
ідентифікувати проектування як окрему функцію соціології.  

В такому контексті завдання соціології, її функція – 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 спектру 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 в дисертації доведено, що 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. 
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СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: 

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 
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професор кафедри соціології та політології, 

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 

 
Авторське резюме 

У статті визначаються основні складові проблеми соціальної 
інклюзії дітей в Україні з точки зору державної соціальної політики, 
аналізуються шляхи виникнення відчуження, розкриваються правовий, 
економічний та соціальний напрямки досягнення інклюзії. Особливу 
увагу автор приділяє висвітленню процесів соціальної ізоляції дітей бо 
втрата між поколінного зв’язку безпосередньо впливає на ґенезу 
соціальної солідарності та аналізу проблеми впровадження в 
українському суспільстві політики соціальної інклюзії як одного з 
пріоритетних напрямків національної соціальної політики. 

Соціальна інклюзія розглядається в контексті повної участі всіх 
членів співтовариства у його життєдіяльності та має ряд аспектів: 
політико-правової (можливість реалізації своїх прав та інтересів), 
соціально-економічний (подолання бідності та підвищення рівня 
соціальних стандартів), соціокультурний (доступна й якісна освіта, 
включення в культурну спільноту та суспільне життя), психологічний 
(толерантність, позитивна самоідентифікація, відчуття приналежності до 
суспільства). За умов доручення України до європейських стандартів 
особливої уваги заслуговує проблема інклюзивної освіти, яка передбачає 
необхідність охоплення просвітницьким процесом усіх вікових груп дітей 
з особливими потребами. Курс на деінстітуціоналізаціі як основу 
державних програм в сфері соціального захисту дітей з особливими 
потребами на думку автора передбачає наступні основні напрямки 
роботи: запобігання переміщення дитини в державну установу; пошук і 
розвиток прийнятних альтернативних форм влаштування дітей, які 
залишилися без піклування батьків, в першу чергу сімейних; якісне 
поліпшення умов проживання, виховання та освіти тих дітей, які з 
різних причин не можуть самостійно відвідувати освітні заклади.  
Ключові слова: діти з обмеженими можливостями, інвалідність, 

інклюзія, соціальна політика, інтернатіні установи, державні 
заклади. 
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Авторское резюме 
В статье описаны основные составляющие проблемы социальной 

инклюзии детей в Украине с точки зрения государственной социальной 
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политики, анализируются пути возникновения отчуждения, 
раскрываются правовой, экономический и социальный направления 
достижения инклюзии. Особое внимание автор уделяет освещению 
процессов социальной изоляции детей, ввиду того, что потеря между 
поколениями социальной связи непосредственно влияет на генезис 
социальной солидарности, а так же анализирует проблемы внедрения в 
украинском обществе политики социальной инклюзии как одного из 
приоритетных направлений национальной социальной политики. 

Социальная инклюзия рассматривается в статье в контексте 
полного участия всех членов сообщества в его жизнедеятельности и 
имеет ряд аспектов: политико-правовой (возможность реализации своих 
прав и интересов), социально-экономический (преодоление бедности и 
повышение уровня социальных стандартов), социо-культурный (доступна 
и качественное образование, включение в культурное сообщество и 
общественную жизнь), психологический (толерантность, положительная 
самоидентификация, чувство принадлежности к обществу). В условиях 
приобщения Украины к европейским стандартам особое внимание 
заслуживает проблема инклюзивного образования, которая 
предусматривает необходимость охвата образовательным процессом всех 
возрастных групп детей с особыми потребностями. Курс на 
деинституционализацию как основу государственной программі в сфере 
социальной защиты детей с особыми потребностями по мнению автора 
предусматривает следующие основные направления работы: 
предотвращение перемещения ребенка в государственное учреждение; 
поиск и развитие приемлемых альтернативных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, в первую очередь семейных; 
качественное улучшение условий проживания, воспитания и 
образования детей, которые по разным причинам не могут 
самостоятельно посещать образовательные учреждения. 
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, инвалидность, 

инклюзия, социальная политика, интернатини учреждения, 
государственные учреждения. 
 
SOCIAL INCLUSION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS: 

UKRAINIAN REALITIES 
 

Elena Кlymenko  
 

Abstract 
The article describes the main components of the problem of social 

inclusion of children in Ukraine from the point of view of state social policy, 
the ways of alienation are analyzed, legal, economic and social directions of 
achieving inclusion are revealed. The author pays special attention to 
covering the processes of social isolation of children, in view of the fact that 
the loss between generations of social communication directly affects the 
genesis of social solidarity, and also analyzes the problems of introducing 
social inclusion policies in Ukrainian society as one of the priority areas of 
the national social policy. 

Social inclusion is considered in the article in the context of the full 
participation of all members of the community in its life and has a number of 
aspects: political and legal (the possibility of realizing one's rights and 
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interests), socio-economic (overcoming poverty and raising social standards), 
socio-cultural (available and quality education, inclusion in the cultural 
community and social life), psychological (tolerance, positive self-
identification, a sense of belonging to society). In the context of Ukraine's 
accession to European standards, the issue of inclusive education deserves 
special attention, which calls for the need to cover the educational process of 
all age groups of children with special needs. The course on 
deinstitutionalization as the basis of the state program in the field of social 
protection of children with special needs, according to the author, provides 
the following main directions of work: preventing the child from moving to a 
state institution; search and development of acceptable alternative forms of 
placement of children left without parental care, primarily family ones; 
qualitative improvement of living conditions, upbringing and education of 
children, who for various reasons can not attend educational institutions on 
their own. 
Key words: children with disabilities, disability, inclusion, social policy, 

internatini institutions, state institutions. 
 
Постановка проблеми. Проблема інвалідності не може 

розглядатись виключно з теоретичних позицій, оскільки актуалізує 
питання нерівних можливостей, що супроводжуються проблемами 
ускладнення процесів соціалізації та викривлення механізмів 
інтеграції в суспільне життя. Соціальна політика України 
зорієнтована на дітей з особливими фізичними можливостями, 
будується сьогодні на основі медичної моделі інвалідності, яка 
розглядається як хвороба, патологія, відхилення. За даними 
офіційної статистики, сьогодні в Україні проживають 167 059 
дітей, які мають статус інваліда − 2 % від загальної чисельності, 
щороку понад 18 тисяч дітей стають інвалідами, таким чином 
рівень дитячої інвалідності збільшується на 0,5 % [6]. Розроблені на 
державному рівні механізми захисту зазначеної категорії 
послаблюють соціальні можливості дитини-інваліда, знижують її 
соціальну значущість, ізолюють від «нормального» дитячого 
співтовариства, що призводить до формування в неї 
меншовартості порівняно з іншими дітьми та набуття значно 
нижчого соціального статусу.  

Аналіз наукових досліджень та публікацій. У науковому 
обігу нині існує чотири ключові підходи щодо вивчення дитинства 
як процесу: соціокультурного (Г. Зіммель, О. Ярська-Смірнова), 
соціально-економічного (К. Маркс, М. Вебер), соціально-
педагогічного (З. Бауман, С. Холл) та психологічного (З. Фрейд, 
Е. Геккель). Окремої уваги заслуговують дослідження С. Щеглової, 
яка приділяє особливу увагу висвітленню проблеми відсутності 
механізмів захисту підростаючого покоління від процесів 
відчуження [7, с. 38]. Для науковців важливим є аналіз рівня 
підтримки іноземними неурядовими організаціями системи 
державних органів соціального захисту прав дітей-інвалідів та 
дітей з обмеженими можливостями. В Україні на зазначене 
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питання звернула увагу О. Ноздріна, висвітливши комплекс 
проблем, пов’язаних з прогалинами в державній політиці щодо 
залучення недержавного сектору до вирішення питань політики 
соціального захисту дитини-нваліда [4, с. 270].  

У зазначеному контексті не можна залишити поза увагою 
активну підтримку Європейським союзом зусиль України щодо 
захисту прав дітей та надання технічної допомоги через програму 
«Права жінок та дітей в Україні». Серед п’яти компонентів 
програми у трьох приділено увагу забезпеченню прав дітей: 1. Рада 
Європи (РЄ): «Програма зі зміцнення та захисту прав жінок та дітей 
в Україні» (TRES); 2. Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй 
(ЮНІСЕФ): «Розвиток комплексних превентивних послуг для дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у 
складних життєвих обставинах»; 3. Safege Brussels: «Права жінок 
та дітей в Україні – комунікаційний компонент». 

Метою статті є дослідження проблеми соціальної інклюзії 
дітей з особливими потребами. 

Виклад основного матеріалу. Медична модель соціального 
захисту визначає направленість роботи соціальних служб з 
дитиною-інвалідом, принципи якої є патерналістськими та 
передбачають не тільки створення спеціалізованих служб, котрі 
допомагають виживати, а паралельно й ізолюють від суспільства, 
але й соціальну адаптацію через трудотерапію. У цьому контексті 
слід зауважити, що основою державної політики для дітей з 
обмеженими можливостями є надання можливості не «жити», а 
саме «виживати». Як наслідок − ізоляція зазначеної категорії дітей 
від суспільства, чому сприяє й освітня система, в структурі якої 
існують спеціалізовані навчальні заклади для дітей з обмеженими 
можливостями, де вони здобувають знання і освіту відокремлено 
від своїх однолітків без обмежень Це, безумовно, негативно впливає 
на розвиток життєвих стратегій особистості, оскільки формуючи в 
неї пасивно-утриманські життєві орієнтації. Окреслений підхід 
спирається на концепцію дискримінації й характеризує ставлення 
суспільства до дітей-інвалідів як соціально непотрібної категорії 
населення, від якої суспільство всіляко намагається відмежуватися. 
Зазначений принцип соціальної політики залишився українському 
суспільству у спадок ще з радянських часів, коли державу перш за 
все цікавило виховання здорової робочої сили, а щодо людей з 
певними вадами застосовувалась політика ізоляції. Традиційний 
підхід до соціального захисту дітей-інвалідів не вичерпує всієї 
повноти проблем зазначеної групи, про яку йдеться мова, і свідчить 
про обмеженість суспільних уявлень щодо розумінні наявної 
соціальної сутності дитини з обмеженими можливостями. Для зміни 
ситуації необхідно суттєво доопрацювати концепцію сприйняття 
інвалідності на рівні держави з урахуванням таких чинників:  

1. Ключовим питанням для дитини з обмеженими 
можливостями є налагодження зв’язків з суспільством, які були 
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порушені в наслідок генетичних, фізичних чи психічних вад і стали 
причиною трансформації процесів комунікації, мобільності, 
взаємодії з однолітками та дорослими, в наслідок чого були змінені 
механізми соціалізації й адаптації, ускладнені умови інтеграції до 
повсякденного життя. Проблема ускладнюється непристосованістю 
в сучасних українських містах та населених пунктах 
архітектурного середовища, місць загального вжитку, освітніх 
закладів, медичних установ та громадського транспорту до потреб 
дітей з обмеженими можливостями, що обумовлено не тільки 
наявністю сталих соціальних стереотипів, щодо інвалідів, котрі 
залишились ще з радянських часів (сприйняття їх як соціального 
тягаря) але й непродуманою сучасною державною соціальною 
політикою, розрахованою виключно на інституціональне 
влаштування зазначеної категорії громадян.  

За результатами вивчення діяльності Служб супроводу при 
Центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було виявлено, 
що у своїй більшості діти потребують допомоги в набутті таких 
елементарних навичок як уміння самостійно себе обслуговувати, 
вести домашнє господарство. Серед 500 дітей-інвалідів, що разом 
зі своїми сім’ями перебували під соціальним супроводом, 394 
набули вмінь ведення домашнього господарства, у 388 − 
сформовано активність до вибору майбутньої професії 
(зацікавленість у труді), більшість дітей, як з’ясувалося, взагалі не 
планували подальшого навчання, 356 − засвоїли планування витрат 
та навчилися розпоряджатися власними коштами (рис. 1). 

 

Рис. 1 Основні вміння та навички, яких допомагали набувати 
дітям з обмеженими фізичними можливостями Служби супроводу 
при Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
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Такий результат батьки мають завдяки надмірним 
переживанням за дитину, на жаль, не усвідомлюючи, що формують 
у нащадків «тепличне» виховання, яке передбачає гіпер-опіку та 
розвиває егоїзм. Тому в певних особливо складних випадках 
Центри соціальних служб для сім’ї і дітей проводять додаткову 
роботу щодо вирішення питань оформлення документів для 
подальшого місця проживання дітей з обмеженими можливостями 
й організовують їх підготовку до вступу у вищій навчальний 
заклад. Таким чином, ті вміння і навички, які засвоюються дітьми 
на основі життєвих практик, у дітей-інвалідів викликають певні 
труднощі, що зумовлено надмірною опікою родини. 

2. Нагальною потребою сьогодення є необхідність створення 
рівних стартових можливостей для усіх без винятку дітей, що 
мають творчий потенціал, оскільки фізичні обмеження не 
впливають на інтелектуальні здібності. Тому діти з обмеженими 
можливостями можуть бути обдарованими, однак не мати змоги 
реалізувати свій потенціал, розвивати його, а от же й бути 
корисними суспільству. Тому в рамках медичного підходу, ми 
можемо говорити про нерівні стартові можливості дитинства в 
умовах інвалідності та без фізичних обмежень. Обдаровані діти-
інваліди мають право на безплатне навчання музики, 
образотворчого, художньо-прикладного мистецтва в загальних 
навчальних закладах або спеціальних позашкільних навчальних 
закладах. За інших рівних умов переважне право на зарахування 
до вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації та 
професійно-технічних навчальних закладів мають діти-інваліди. 
Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та 
призначена пенсія (державна соціальна допомога інвалідам з 
дитинства і дітям-інвалідам) виплачуються в повному розмірі. 

3. Дитина-інвалід – не пасивний об’єкт соціальної допомоги, а 
людина, яка розвивається та має право на задоволення 
різносторонніх соціальних потреб у пізнанні, спілкуванні, 
творчості. Опинившись наодинці з батьками та лікарями, діти, 
котрі мають особливі потреби, сприймають у своєму житті лише 
одну домінанту – свою хворобу, що, стає основним фактором для 
поступової ізоляції від суспільства та стримує розвиток особистості. 
Ось чому сім’ї, які мають дітей-інвалідів, потребують не просто 
допомоги соціальних служб, але й роботи із соціальними 
педагогами, психологами й іншими спеціалістами. Особливу увагу 
необхідно звернути на той факт, що діти з обмеженими 
можливостями не завжди можуть обирати професію за 
покликанням, це збільшує дистанцію між ними та суспільством, 
спричиняючи ексклюзивні процеси. Професійна підготовка або 
перепідготовка зазначеної категорії здійснюється з урахуванням 
медичних показань і протипоказань для трудової діяльності. Вибір 
форм і методів навчання провадиться згідно з висновками медико-
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соціальної експертизи, яка може призначити застосування 
альтернативних форм навчання.  

4. Держава має не тільки і не стільки надати дитині, яка з 
обмеженими можливостями, певні пільги та привілеї, вона повинна 
створити систему соціальних служб, що дозволяли б згладжувати 
обмеження, які перешкоджають процесам її соціалізації та 
індивідуального розвитку. Сприяння формуванню навичок 
самообслуговування, створення можливостей для самостійного 
ведення господарства й облаштування побуту можуть стати 
основою для інтеграції в суспільне життя. Наскільки різноманітні ці 
проблеми, ілюструє співвідношення послуг, якими скористувались 
сім’ї на виховання дітей з обмеженими фізичними можливостями, 
що звернулися до Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді. (рис. 2).  

 

Рис. 2 Послуги, якими скористувалися сім’ї, що мають на 
вихованні дітей з обмеженими фізичними можливостями та 
звернулися до Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

 
Соціальний захист дітей-інвалідів державою полягає в 

наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування, 
орієнтації і сприйняття інформації, пристосованого житла, у 
встановленні опіки або стороннього догляду, забудови населених 
пунктів, громадського транспорту, засобів комунікацій і зв’язку до 
особливостей інвалідів. 
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На органи місцевого самоврядування державою покладено 
відповідальність щодо забезпечення необхідних умов для вільного 
доступу і користування особами з обмеженими можливостями 
державних установ, культурно-видовищних закладів, лікарень і 
спортивних споруд, занять фізкультурою і спортом. Сьогодні до 
процесу виявлення сімей з певними соціальними проблемами та 
негараздами, які, крім того, ще й мають дітей з інвалідністю, 
долучено не лише служби у справах дітей, управління (відділи) 
охорони здоров’я, управління (відділи) та заклади освіти, але й 
представники місцевої влади. Слід зазначити, що результати 
соціологічного дослідження «Ефективність діяльності органів 
місцевого самоврядування: взаємодія та відповідальність» свідчать, 
що активну позицію щодо інформування центрів соціального 
захисту дітей про виникнення «проблемних» сімей, в яких є діти-
інваліди, посіли саме органи місцевого самоврядування (9 % 
загальної кількості виявлених) [3]. 

Крім того, існує регіональна специфіка розвитку системи 
соціального захисту дітей з обмеженими фізичними можливостями, 
яка безпосередньо пов’язана з наявністю чи відсутністю спецшкіл, 
спеціалізованих реабілітаційних центрів, спеціалістів − 
дефектологів, реабілітологів, психологів тощо. Оскільки спеціальні 
навчальні заклади розташовані в Україні нерівномірно, то діти-
інваліди часто повинні здобувати освіту та виховання у 
спеціалізованих школах-інтернатах. У системі органів праці і 
соціального захисту населення сьогодні функціонують 55 дитячих 
будинків-інтернатів, в яких навчалося понад 6,9 тисяч дітей-
інвалідів [6]. У такій школі діти з особливими фізичними потребами 
змушені перебувати в ізоляції від сім’ї, здорових однолітків, 
суспільства загалом, замикаючись у певному обмеженому соціумі, 
що гальмує своєчасне та повноцінне набуття конкретного 
соціального досвіду. Закритість навчання в зазначених установах 
негативно позначається на розвитку особистості дитини, її 
готовності до самостійного життя. 

Традиціоналізм, характерний для навчальних закладів 
зазначеного типу, зазвичай, проявляється в орієнтації на звичні 
для інвалідів професії: слюсар, столяр, швачка тощо, хоча вони не 
відповідають їхнім реальним можливостям. Крім того, не 
поновлюються методи та форми профорієнтаційної роботи, адже 
нові умови життя дозволяють порушувати проблему набуття дітьми 
з обмеженими фізичними можливостями сучасних престижних 
професій. Однак система навчання таких дітей, на жаль, не є 
досконалою. Освітні заклади тільки починають упроваджувати 
принципи інклюзивної освіти. Лише 20 % загальноосвітніх 
навчальних закладів повністю, а 45 % − частково доступні для дітей 
з обмеженими фізичними можливостями. Тільки 32 % професійно-
технічних навчальних закладів обладнані пандусами, звуковою 
сигналізацією та інформаційними табличками [6].  
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Рис. 3 Співвідношення проблем, що вирішують Виконкоми на 
місцях. 

 
Інвалідність призводить до обмеження життєдіяльності та 

соціальної дезадаптації дитини, втрати здатності до 
самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю за своєю 
поведінкою, спілкування. Ось чому їх спілкування зі здоровими 
однолітками має соціально важливе значення. У зв’язку з цим слід 
вирішувати комплекс соціальних та психологічних, педагогічних 
проблем щодо освітньої інклюзії. Роботу із соціальної корекції 
найчастіше виконують самі батьки, багато з них не мають 
спеціальних знань з дефектології та медико-соціальної реабілітації. 
Крім того, в центрах соціальних служб відсутня спеціальна 
консультативна служба, де батьки мали б можливість отримати 
рекомендації щодо догляду за хворою дитиною, її вихованням, 
інтеграцією до суспільного життя. 

Таким чином, діти-інваліди, зазвичай, не мають соціальної 
підтримки, належних умов для розвитку своїх інтересів, здібностей, 
ще й приречені на інтелектуальну обмеженість, оскільки у більшості 
випадків ізольовані від традиційних форм життя. За офіційною 
статистикою, 26 % дітей-інвалідів виховуються в неповних сім’ях. 
За складних соціальних умов: боротьба за виживання, відсутність 
необхідних знань та вмінь матері не мають змоги надати дитині 
елементарних соціальних навичок, допомогти адаптуватися до 
життя в соціумі. В сім’ях, де на утриманні перебуває дитина з 
особливими потребами через постійне економічне навантаження, 
викликане її хворобою, домінує психологічна пригніченість, 
безперспективність, апатія, невпевненість у майбутньому. В 
особливих випадках батьки відмовляються від інваліда і віддають 
його на виховання до державних закладів інтернатного типу.  

Згідно з даними офіційної статистики, у структурі 
інвалідності дітей в Україні перше місце займають захворювання 
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нервової системи − 52,4 %, хвороби органів кровообігу − 34,4 %, 
дихання − 30,7 %, травлення − 21,7 %, статевої системи − 13,2 %, 
загальний соматичний стан − 10,9 % (рис. 4) [5].  

 

Рис. 4 Структура дитячої інвалідності в Україні станом на 
01.01.201 р. (у відсотках). 

 
В Україні протягом тривалого часу сформовано державну 

систему соціальної підтримки дітей-інвалідів і дітей з вадами 
психічного та фізичного розвитку, яка організаційно розподілилася 
між Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони 
здоров’я України, Міністерством соціальної політики України. У 
практиці соціальної роботи соціально-педагогічна і психологічна 
допомога донині ототожнюється із соціальним захистом. 
Пояснюється це, перш за все, відсутністю загальноприйнятої теорії 
співвідношення соціальної допомоги і соціального захисту. 
Зазначені аспекти належать до пріоритетних проблем, які можна 
вирішити лише зусиллями всього суспільства в цілому за належної 
підтримки держави, спрямованими на створення рівних 
можливостей для всіх дітей без винятку. У цьому контексті 
особливого значення набуває зміна ставлення пересічних громадян 
до людей з особливими потребами. По-перше, це створення 
інклюзивної освіти, по-друге − доступної системи охорони здоров’я.  

Таким чином, проаналізувавши стан соціального захисту 
дітей-інвалідів в Україні, проблеми, що виникають перед 
суспільством, можна поділити на три рівні. По-перше, ті що 
виникають у межах держави (макрорівень), по-друге, невирішені 
питання, що існують у регіонах (мезорівень) та по-третє, кризові 
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явища в родині та найближчому оточенні (мікрорівень). 
Повноцінна інтеграція дитини з особливими потребами в життя 
суспільства можлива тільки за умови вирішення проблемних 
ситуацій на всіх рівнях. Зазначені проблеми набувають особливої 
актуальності через тенденцію до збільшення в українському 
суспільстві дітей з обмеженими фізичними можливостями 
внаслідок проведення антитерористичної операції. 
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Авторське резюме 

У статті подано результати контент-аналізу масиву рекламних 
повідомлень у глянцевих журналах, проведеного з метою визначення 
особливостей і потенціалу застосування контент-аналізу для дослідження 
реклами в межах соціологічної науки. Об’єктом аналізу стали журнали: 
«Власть денег», «Мой ребенок», «Малыш», «Наша свадьба», «Добрые 
советы», «Огородник». Результатом дослідження є висновок про те, що 
контент-аналіз дає змогу зрозуміти тенденції впливу реклами на сучасне 
суспільство, серед яких диференціація об’єкта реклами за певними 
ознаками: віком, статтю, рівнем життя, характером зайнятості тощо. 
Контент-аналіз надає можливість виявити, яку саме «ідеальну картинку» 
створює рекламне повідомлення, які є моделі поведінки, архетипи, 
мотиви й цінності, що зустрічаються в друкованій рекламі й мають 
досить сильний вплив. Також з’ясовано, що контент-аналіз рекламних 
повідомлень, які відповідають потребам і очікуванням споживача, дає 
змогу виявити, які зразки прагнуть наслідувати сучасні українці, що є 
для них ідеалом життя.  
Ключові слова: реклама, контент-аналіз, соціологічне дослідження, 

суспільство, архетип, модель поведінки.  
 

СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
 

Согорин Андрей Анатольевич 
 
Авторское резюме  

В статье представлены результаты контент-анализа рекламных 
сообщений в глянцевых журналах, проведенного с целью определения 
особенностей и потенциала применения контент-анализа для 
исследования рекламы в рамках социологической науки. Объектом 
анализа стали журналы: «Власть денег», «Мой ребенок», «Малыш», «Наша 
свадьба», «Добрые советы», «Огородник». В результате исследования 
сделан вывод о том, что контент-анализ позволяет понять тенденции 
влияния рекламы на современное общество, среди которых 
дифференциация объекта рекламы по определенным признакам: 
возрасту, полу, уровню жизни, характеру занятости и др. Контент-
анализ позволяет определить, какую именно «идеальную картинку» 
создает рекламное сообщение, какие модели поведения, архетипы, 
мотивы и ценности встречаются в печатной рекламе и имеют достаточно 
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сильное влияние. Также установлено, что контент-анализ рекламных 
сообщений, которые соответствуют потребностям и ожиданиям 
потребителя, позволяет выявить, каким образцам стремятся подражать 
современные украинцы, что является для них идеалом жизни.  
Ключевые слова: реклама, контент-анализ, социологическое 

исследование, общество, архетип, модель поведения.  
 

PROPERTIES OF APPLICATION OF THE CONTENT ANALYSIS 
METHOD FOR INVESTIGATION OF ADVERTISEMENTS IN 

PRINTED WAYS OF MASS MEDIA 
 

Andrey Sogorin 
 

Abstract 
The article presents the results of the content analysis of an array of 

advertising messages in glossy magazines, conducted to determine the 
features and potential application of content analysis for the study of 
advertising within the sociological science. The subject of analysis was the 
magazines: «Power of money», «My child», «Baby», «Our wedding», «Good 
advice», «Ogorodnik». The result of the study is the conclusion that the 
content analysis makes it possible to understand the tendencies of the 
influence of advertising on the modern society, including the differentiation 
of the object of advertising on certain features: age, gender, level of life, 
nature of employment, etc. The questionnaire for content analysis of 
magazine advertising included the characteristics of an advertisement for 
formal and informative (gender, status, value and style of advertising, which 
affected consumer motives) features, as well as blocks devoted to verbal and 
non-verbal expressive means. For the unit of analysis, an advertising 
message was published, published in the glossy magazine. Content analysis 
provides an opportunity to find out what «perfect image» creates an 
advertising message that is a model of behavior, archetypes, motives and 
values that occur in print advertising and have a fairly strong influence. It 
was also found that the content analysis of advertising messages that meet 
the needs and expectations of the consumer, allows you to identify which 
models seek to imitate modern Ukrainians, which is an ideal for them. 
Advertising as a social institution today becomes the most important agent 
of socialization, penetrating into all spheres of public life. It is not just filled 
with useful, entertaining, negative or positive information, advertising is 
becoming a new powerful mechanism for the production of social norms and 
values. 
Key words: advertising, content analysis, case study, society, archetype, 

model of behavior. 
 

Постановка проблеми. У сучасному світі людина постійно 
зіштовхується з рекламною інформацією як із формою комунікації, 
яка спонукає індивіда купити той або інший товар, змушує його 
мислити відповідно до пропонованих зразків поведінки. Характер 
сучасної реклами відображає стан розвитку суспільства, соціальних 
і економічних відносин.  
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Вивчення впливу сучасних соціальних інститутів на 
особистість людини набуває все більшої значимості в суспільстві, 
яке, розвиваючись стрімкими темпами, утягує індивіда в 
безперервний інформаційний потік.  

Реклама, володіючи здатністю спрямовувати масову (чи 
групову) активність, є сучасною соціальною технологією 
спрямованого інформаційного впливу й, безсумнівно, становить 
інтерес для соціологічного дослідження.  

Реклама поширює моделі поведінки в інформаційному полі, 
які згодом слугують засобом формування певних цінностей і 
стереотипів у соціумі. Вона сприяє поширенню культури 
споживання та загальних норм поведінки у великих групах. 
Сприймаючи й оцінюючи реальний об’єкт, люди свідомо 
співвідносять свою оцінку з певною картинкою, образом, еталоном. 
Вищесказане є наслідком того, що поступово все більш активну 
роль у формуванні ідентичності, системи цінностей відіграє 
індустрія реклами.  

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Аналіз такого 
явища, як реклама, характеризується міждисциплінарним 
підходом. На закономірне питання про потенціал, який містить у 
собі реклама, неможливо знайти відповідь без якісного дослідження 
її сутності. Провідним методом дослідження змісту комунікації є 
контент-аналіз, являючи собою гібрид якісно-кількісного підходів. 
За правильного його використання контент-аналіз дуже добре 
допомагає вивчати рекламну практику, відслідковувати конкретні 
рекламні стратегії й робити висновки про ефективність або 
неефективність рекламних кампаній.  

Головні операції кількісного аналізу були розроблені вченими-
аналітиками Б. Берельсоном і X. Лассуеллом. Також вагомий внесок 
у розробку процедури контент-аналізу належить таким фахівцям: 
А. Алексєєву, Ю. Вооглайд, Б. Грушину, Т. Дрідзе, М. Лаурістіну. 
Цією проблемою займались й українські вчені: Н. Танатар, В. 
Бондар, А. Федорчук та ін. [6; 8]. В Україні контент-аналіз як 
досить об’єктивний метод обділений увагою. Порівняно із солідним 
масивом праць американських учених, присвячених цьому 
питанню, кілька десятків досліджень українських авторів 
виглядають досить скромно [10, с. 42]. І сьогодні перед науковцями 
постає актуальне завдання подолання цього розриву.  

Мета статті – аналіз особливостей використання методу 
контент-аналізу в межах соціологічного дослідження реклами.  

Виклад основного матеріалу. Соціологія засобів масової 
інформації, аналізуючи базові закони існування преси, її вплив на 
аудиторію, методи та способи формування нею суспільної думки, 
активно користується різними соціологічними методами з метою 
дослідження всіх аспектів предмета уваги. Також вона досить 
активно залучає в зону наукового інтересу й усе громадянське 
суспільство, у якому функціонує сучасна преса. Зазначимо, що 



Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць 

47 

класичний метод контент-аналізу, власне, розроблявся для 
дослідження медіатекстів [10, c. 175].  

Для вітчизняної наукової традиції більш прийнятним є 
визначення кількісного аналізу як методу. Під методом розуміється 
засіб досягнення цілі, сукупність прийомів із практичного (або 
теоретичного) вивчення дійсності, а також діяльності людей, 
організованої певним чином. Як метод контент-аналіз являє собою 
не лише сукупність загальних теоретичних принципів дослідження 
текстів, а й володіє інструментарієм для опрацювання цих текстів.  

В. Дудченко та А. Алексєєва надають таке визначення: 
«Контент-аналіз – це комплекс дослідницьких дій, який включає в 
себе ланцюжок від формування об’єкта й формулювання завдань 
до інтерпретації результатів формалізованого спостереження і 
статистичних операцій» [1, с. 27].  

О. Баришполець визначає контент-аналіз як соціологічний 
засіб вивчення елементів тексту, у ході якого зміст оцінюється за 
певними показниками, що в підсумку надають можливість 
визначити провідні тенденції розвитку [2, с. 154].  

Інший вітчизняний науковець – В. Лізанчук – переконаний, 
що контент-аналіз загалом є аналізом змісту, що дає змогу 
комплексно досліджувати документи. Кількісний аналіз не 
обмежується тільки уважним читанням матеріалів і порівнянням 
їхніх складових. Він полягає в обранні кореспондентом із численної 
кількості документів необхідних даних, їх аналізу, порівняння, 
підрахунку та формулювання висновків. Застосовуючи цей метод, 
важливим є визначення одиниці дослідження – певних фактів чи їх 
сукупності. У підсумку створюється модель, яка уявно 
накладається на документ, і аналізуються збіг і відмінності, так 
перевіряються документи на достовірність і точність інформації.  

Контент-аналіз надає дослідникові можливість робити 
висновки про соціальні феномени, досліджувати великий 
текстовий масив, виділяючи в ньому інформаційні аспекти, що не 
лежать на поверхні. Як метод контент-аналіз вимагає точності 
виміру й операціоналізації дефініцій абстрактних конструктів. Для 
того щоб виявити латентні аспекти змісту, що репрезентують у 
кількісних параметрах основні тематичні блоки, використовується 
кодування. Складові контент-аналізу визначаються в межах 
визначеної системи кодування – певної сукупності правил для 
виділення та запису змісту, який систематично виділяється з 
тексту.  

Загалом вивчення певної аудиторії за допомогою методу 
контент-аналізу – справа дуже складна та серйозна. Вона 
ґрунтується на одному з базових положень: кількість інформації є 
мірилом певної кількості невизначеності, яка знищується з 
отриманням повідомлення.  

Отже, необхідно досліджувати зміни, які відбувалися або ще 
мають відбуватися з певною аудиторією після отримання деякої 
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інформації. Для забезпечення ефективності дослідження аудиторії 
певного видання необхідно чітко її визначити, тобто окреслити 
коло наявних і прихованих адресатів. Важливу роль контент-аналіз 
відіграє й у дослідженні комунікатора. Поширеною є думка, що з 
тексту іноді з більшою часткою впевненості можна здобути 
уявлення про компілятора, ніж про споживача, оскільки 
ймовірність появи в цьому випадку в аналізованому тексті 
характеристик автора істотно більша.  

Контент-аналіз допомагає вирішувати питання визначення 
засобів впливу, напрямів потрапляння до відома споживача 
інформації. Досить цікавим є аналіз ефективності впливу на 
респондентів інформації, яка розміщена в аналізованому 
документі. Дослідження змісту документів є дуже важливим, бо 
контент-аналіз характеризує складові процесу комунікації, які 
гіпотетично могли б стати предметом аналізу.  

З метою дослідження інтеграційного потенціалу у візуальній 
рекламі та вивчення особливостей впливу реклами на українське 
суспільство автором на основі блоків реклами в глянцевих 
журналах був проведений контент-аналіз, спрямований на 
виявлення інтеграційного потенціалу реклами, а також на аналіз 
цінностей, мотивів, стилів життя, моделей поведінки, відображених 
у рекламних повідомленнях. Дослідження проводилося в 
м. Запоріжжя, усі журнали придбані в міських роздрібних мережах 
із продажу преси.  

У реальній вибірковій сукупності було проаналізовано 
250 рекламних повідомлень журнальної реклами.  

В анкету контент-аналізу журнальної реклами була включена 
характеристика рекламного повідомлення за формальними і 
змістовими (гендерна, статусна, ціннісна та стильова орієнтація 
реклами, у якій зачіпаються споживчі мотиви) ознаками, а також 
використовувалися блоки, присвячені вербальним і невербальним 
виразним засобам. За одиницю аналізу було прийнято рекламне 
повідомлення, опубліковане в глянцевому журналі.  

Для вибору журналів, що містять шукані одиниці аналізу, була 
використана методика цільового відбору з урахуванням наступного 
порівняльного аналізу результатів цього дослідження з 
результатами опитування. Було обрано шість глянцевих журналів. 
Елементом вибірки є журнал, наявні в ньому рекламні 
повідомлення аналізувалися без винятку. Однак доводилося 
враховувати можливе повторення, одночасну появу того самого 
рекламного повідомлення (а також його скорочених варіантів) у 
кількох журналах, тому зміст вибірки було додатково перевірено з 
метою виключення ідентичних одиниць.  

За одиницю аналізу в дослідженні прийнято рекламне 
повідомлення, опубліковане в глянцевому журналі. Генеральна 
сукупність включає всі рекламні блоки, що були опубліковані в 
аналізованих глянцевих журналах.  
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Об’єктом аналізу стали такі журнали: «Власть денег», «Мой 
ребенок», «Малыш», «Наша свадьба», «Добрые советы», «Огородник», 
які мають невелику, порівняно з телебаченням, цільову аудиторію 
(жителі мегаполісів) і репрезентують рекламу у великих містах.  

Збір даних для контент-аналізу проводився протягом одного 
місяця (грудень 2015 – січень 2016 рр.). Збір інформації за більш 
тривалий проміжок часу видається зайвим, оскільки дослідження 
ціннісного і стильового змісту реклами протягом місяця є зручним і 
економічним засобом для індуктивного висновку. Ціннісний і 
стильовий зміст реклами є стійким і не змінюється від місяця до 
місяця, що дає змогу екстраполювати отримані результати на більш 
тривалі часові періоди.  

На думку А. Давтян, комунікація між персонажем реклами й 
аудиторією можлива завдяки механізму ідентифікації [3, с. 208].  

У рекламній теорії споживач під час ідентифікації ставить 
себе на місце персонажа, при цьому дуже прагне бути схожим на 
нього. Ідентифікація неможлива без емоційної прихильності, вона є 
частиною проективної ідентифікації, за якої відбувається 
ототожнення з персонажем, із його думками та емоціями. 
Імітаційна ідентифікація є наслідком проективної, коли споживач 
розуміє, що йому хочеться додержуватися стилю життя персонажа. 
Отже, персонажі – одна з головних складових рекламного 
повідомлення, дослідження їхніх характеристик видається 
важливим критерієм оцінювання рекламних звернень.  

Отже, рекламні матеріали в глянцевих журналах 
досліджувалися за такими категоріями: персонажі, відносини між 
ними; використання архетипів; стиль життя; стилі одягу героїв; 
трансльовані цінності; споживчі мотиви; характер слогану й 
використовувані мовні засоби; формування ілюзії доступності 
товару; орієнтація на вікові групи; соціальний статус цільової 
аудиторії; наявність контактної інформації про виробника товару.  

Проведений контент-аналіз показав, що в журналах 
представлена якісна реклама, а також реклама, схожа, скоріше, на 
оголошення, які мають виключно інформаційний характер.  

Крім того, результат дослідження довів, що вивчення 
особливостей реклами методом контент-аналізу дає уявлення про 
соціологічні особливості реклами.  

Так, було виявлено, що реклама в журналах, які мають різну 
цільову аудиторію, відрізняється за своїм змістом, характером 
використовуваних прийомів, віддзеркалює соціальну 
стратифікацію за характером діяльності, рівнем життя читача. 
Наприклад, реклама в журналі «Власть денег» – діловому виданні, 
орієнтованому на власників і керівників підприємств, здебільшого 
має офіційно-діловий стиль, у ній частіше використовуються 
раціональні аргументи. Відзначимо також, що використання 
іноземних слів у назвах, на нашу думку, пов’язане з тим, що в 
лексиконі сучасних бізнесменів наявна безліч подібних запозичень. 
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В основному в рекламі надається необхідний мінімум інформації, 
яка потенційно може бути корисна клієнтам: контактні телефони, 
сайт, де можна докладніше ознайомитися з товаром або послугою. 
Слогани лаконічні, але вони також мають раціональний характер.  

Загалом високий соціальний статус цільової аудиторії цього 
журналу, а отже, і реклами, що в ньому розміщена, багато в чому 
визначає її характер – більш стриманий, раціональний, він 
базується на престижності споживання. Серед виділених архетипів 
у журналі наявні такі: герой (характеризується професіоналізмом, 
прагненням до перемоги, заповзятливістю, забезпеченістю); 
правитель (володар влади, статусу, престижу); шукач (прагне до 
свободи та пошуку індивідуальності); коханка (характеризується 
привабливістю, сексуальністю, пристрасністю й чуттєвістю); 
мудрець (відрізняється розумом, об’єктивністю, логічністю). Окремо 
необхідно відзначити рекламу в цьому журналі: як нам видається, 
вона має досить високу якість, у ній наявний інтеграційний 
потенціал.  

Реклама має й гендерні особливості. Наприклад, серед 
цільової аудиторії журналу «Добрые советы» переважають жінки. 
Зокрема, цей журнал охарактеризований у такий спосіб: 
«Щомісячник для жінок. Його головні теми – секрети привабливості, 
гарного самопочуття, домашнього комфорту й гармонії у взаєминах 
із близькими». В основному в ньому рекламуються модні магазини, 
косметика, брендовий одяг, салони краси, солярії, кафе, ресторани, 
лікарські засоби. Видання «Добрые советы» позиціонується як 
популярний журнал про дім, родину, дітей, тенденції моди і стилі 
життя в Україні. У зв’язку з вищевикладеним відзначимо, що в 
рекламі, розміщеній у цьому виданні, переважають гедоністичні, 
споживчі мотиви, мотиви моди й краси. Основні архетипи, вико-
ристовувані в журналі, – хоронитель (цьому архетипу властиві 
комфорт, розслаблення, спокій, насолода); мудрець; шукач; дитина 
(відрізняється радістю життя, веселощами); коханка. Відповідно, 
більшість реклами в журналі стосується всього того, що потрібно 
для ефектної зовнішності, від реклами стоматологічних клінік і 
магазинів нижньої білизни до салонів краси й бутиків 
ексклюзивного жіночого одягу.  

Слово «мода» – лейтмотив значної частини реклами, причому 
це може стосуватися не тільки одягу для дорослих («Хутряні тренди 
Symbol», «Трикотажні будні Bershka») і дітей («Веселі ніжки Conte-
Kіds»), а й косметики. Окрім того, реклама в цьому журналі має і 
провокаційний характер. Загалом для реклами журналу «Добрые 
советы» характерна популяризація таких стилів поведінки: 
матеріалістичний/споживацький (46 %); сімейний (42 %), 
гедоністичний (8 %), соціально-активний 4 %).  

У рекламі цього журналу переважають індивідуалістські 
цінності (самоствердження, кар’єра, успіх, воля, упевненість у собі) 
– 46 %, традиційні цінності (родина, здоров’я, любов) – 38 %, 
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менший відсоток у гедоністичних цінностей – 12 %. Сімейні 
цінності характерні також для реклами в журналах «Наша свадьба», 
«Мой ребенок», «Малыш».  

«Мой ребенок», «Малыш» – сімейні журнали, присвячені 
питанням виховання й освіти дітей, здоров’я, догляду за ними від 
народження до молодшої школи. При цьому варто відзначити, що 
основною цільовою аудиторією цього журналу є жінки. Отже, 
реклама в цій окремій категорії журналів звернена до традиційних 
цінностей. Основний архетип, що зустрічається в цій рекламі, – 
батько/мати (турбота про дітей, про старше покоління). У такому 
випадку реклама прищеплює молодим людям моделі поведінки 
турботливих батьків, сімейні цінності.  

Контент журналу «Наша свадьба» становлять рекламні 
матеріали, при цьому реклама має характер оголошень, наприклад, 
готель «Перлина» – «Проведення виїзних реєстрацій. Літня 
площадка. Фуршети». У такій рекламі зазначений асортимент 
послуг, надані контактні телефони, фотографії залу, автомобілів, 
куль, квітів, молодят тощо.  

«Огородник» – журнал для тих, хто любить займатися 
садівництвом, власників городів і дач. Кожен номер містить цікаві 
статті, корисні поради щодо догляду за різними культурами, а 
також стосовно дизайну ділянки. Реклама в цій категорії журналів 
також в основному має характер оголошень і звернена до читачів 
середнього віку та пенсіонерів. Основний архетип, що 
зустрічається в цій рекламі, – герой (характеризується 
професіоналізмом, перемогою, заповзятливістю).  

Висновки. Основне дослідницьке питання, що було 
поставлено під час аналізу, – зрозуміти, який потенціал несе в собі 
контент-аналіз як метод дослідження реклами в межах 
соціологічної науки. Підсумовуючи результати, відзначимо таке:  

– контент-аналіз дає змогу зрозуміти тенденції впливу 
реклами на сучасне суспільств, зокрема диференціація об’єкта 
реклами за певними ознаками: віком, статтю, рівнем життя, 
характером зайнятості тощо; надає можливість виявити, яку саме 
«ідеальну картинку» створює рекламне повідомлення, які є моделі 
поведінки, архетипи, мотиви й цінності, що зустрічаються в 
друкованій рекламі та мають досить сильний вплив;  

– з іншого боку, контент-аналіз рекламних повідомлень, що 
відповідають (у більшості адже саме цього прагнуть їхні замовники) 
потребам і очікуванням споживача, дає змогу виявити, які зразки 
прагнуть наслідувати сучасні українці, що є для них ідеалом життя.  

Реклама як соціальний інститут на сьогодні стає 
найважливішим агентом соціалізації, проникаючи в усі сфери 
громадського життя. Вона вже не просто наповнена корисною, 
розважальною, негативною або позитивною інформацією, реклама 
стає новим потужним механізмом виробництва соціальних норм і 
цінностей.  
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ВПЛИВ ЧИННИКІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА  
НА ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНУ ІДЕНТИФІКАЦІЮ МОЛОДІ 
 

Агаларова Карина Адільївна 
професор кафедри соціології та політології, 

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 

 
Авторське резюме 

Стаття присвячена вивченню впливу чинників макросередовища 
політико-ідеологічної ідентифікації молоді. До чинників макросередовища 
належать: характеристики історичної епохи, конкретного суспільства, 
його політичної культури, національних і міжнаціональних відносин, 
державного устрою, класів та інших соціальних груп, до яких належить 
індивід. В статті доведено значна роль яку відіграють ці чинники у 
формуванні суб’єктних характеристик молоді. Також, у статті  зроблено 
висновок про те, що сучасних умов політико-ідеологічні ідентифікації 
студентської молоді не отримують свого діяльнісного розгортання, не 
перетворюються на важливий повсякденний чинник її соціальної та 
політичної суб’єктності.  

За сучасних умов політико-ідеологічні ідентифікації студентської 
молоді не отримують свого діяльнісного розгортання, не перетворюються 
на важливий повсякденний чинник її соціальної та політичної 
суб’єктності, що зумовлюється як не розвинутістю української традиції 
практичної реалізації демократії (власне як простору боротьби ідеологій), 
так і тим, що політико-ідеологічні ідентичності вимушені боротися за 
“увагу” та діяльнісну реалізацію, зокрема з такими ідентичностями, як 
громадянська, етнічна, регіональна тощо. 
Ключові слова: політико-ідеологічна ідентифікація, політико-ідеологічна 

ідентичність, політична соціалізація, політична суб’єктність. 
 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ МАКРОСРЕДЫ  
НА ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ 

МОЛОДЕЖИ 
 

Агаларова Карина Адильевна 
 
Авторское резюме 

Статья посвящена изучению влияния условий макросреды на 
формирование политико-идеологической идентичности современного 
студенчества. К условиям или факторам макросреды относят: 
характеристики исторической эпохи, конкретного общества, его 
политическую культуру, национальные и межнациональные отношения, 
государственное устройство, классы и другие социальные группы, к 
которым принадлежит индивид.  В статье доказана значительная роль 
факторов макросреды  в формировании субъектных характеристик 
молодежи. Также сделан вывод о  том, что в современных условиях, 
политико-идеологические идентификации студенческой молодежи не 
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получают свого деятельностного развития, не превращаются  в важный  
повседневный фактор ее социальной и политической субъектности, что 
обусловлено как неразвитостью украинской традицией практической 
реализации демократии, так  и тем, что  политико-идеологические 
идентичности должны бороться за «внимание» и деятельностную 
реализацию, в частности, с такими идентичностями как  гражданская, 
этническая и  региональная. 
Ключевые слова: политико-идеологическая идентификация, политико-

идеологическая идентичность, политическая социализация, 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the influence of the conditions of 
the macro environment on the formation of the politico-ideological identity of 
modern students. The formation of the political and ideological identity of 
modern students takes place under the influence of many factors, that is, 
the conditions that determine its content and specifics. These include the 
micro-and macro environment, lifestyle and individual characteristics of a 
person, the level of development of mass consciousness and other objective 
and subjective factors. Depending on the stage of political socialization, 
certain factors in the formation of a politico-ideological identity have a 
different degree of influence on the consciousness and behavior of the 
individual. To the conditions or factors, macroenvironments include: the 
characteristics of a historical epoch, a particular society, its political culture, 
national and interethnic relations, the state structure, classes and other 
social groups to which the individual belongs. The article proves the 
significant role of macro environment factors in the formation of subject 
characteristics of young people. It was also concluded that in modern 
conditions, the political and ideological identifications of student youth do 
not receive their developmental activity, they do not turn into an important 
everyday factor of its social and political subjectness, which is caused both 
by the undeveloped Ukrainian tradition of practical realization of democracy 
and by the fact that political-ideological identities must fight for «attention» 
and activity-oriented implementation, in particular, with such identities as 
civil, ethnic and regional. 

This is also explained by the fact that political and ideological 
identities are more closely related to language, regional, status, in other 
words, ascriptive criteria rather than achieved. Ukrainian practice of 
awareness and realization of identities is based primarily on aspiring criteria 
(which contradicts the very phenomenon of political-ideological complexes, 
but gives the right to analyze them exactly as identity). 
Key words: political and ideological identification, political and ideological 

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

тим, що формування політико-ідеологічної ідентичності сучасного 
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студентства відбувається під впливом багатьох чинників, тобто 
умов, що визначають її зміст та специфіку. До них належать умови 
мікро- і макросередовища, спосіб життя та індивідуальні 
особливості людини, рівень розвитку масової свідомості та інші 
об’єктивні та суб’єктивні фактори. В залежності від стадії 
політичної соціалізації певні чинники формування політико-
ідеологічної ідентичності мають різний ступінь впливу на свідомість 
і поведінку індивіда. До чинників макросередовища варто віднести 
характеристики історичної епохи, конкретного суспільства, його 
політичної культури, національних і міжнаціональних відносин, 
державного устрою, класів та інших соціальних груп, до яких 
належить індивід.  

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Теорії, які 
можуть бути використані у контексті дослідження феномену 
політико-ідеологічної ідентифікації є диспозиційна концепція 
В. Ядова [11] та теоретичний доробок українського дослідника 
О. Резніка [7], який розробив теоретико-прикладну модель 
структури політичної ідентичності. У своїх пошуках теоретичного 
підґрунтя аналізу досліджуваного феномену ми звернулись до 
методології соціокультурного підходу Н. Черниш та О. Ровенчак [10], 
які вважають, що ідентичності за своєю природою є 
соціокультурними духовними утвореннями, які базуються на 
певних цінностях – стрижнях культури, роль якої в сучасному світі 
зростає Що ж до застосовування окреслених положень до проблеми 
ідентичності, то тут ми спиралися на теоретичні положення 
А. Ручки. Він вважає ідентичність складним соціокультурним 
феноменом, в якому виокремлюються особистісні, соціальні та 
культурні аспекти. Чинники формування політичних ідентичностей 
студентської молоді аналізуються в роботах К. Гаджиєва, 
Н. Гедікової, Є. Головахи, М. Головіна, С. Макеєва [6], О. Петрунько, 
А. Пойченка, В. Ребкало та ін. Дослідженню ідентифікаційних 
процесів, що відбуваються в студентському середовищі, присвячені 
роботи В. Арбєніної, В. Кутирьової [8], В. Лісовського, О. Мусієздова, 
А. Ніколаєвської, Л. Сокурянської [9], С. Хобти та ін. 

Метою статті є дослідження впливу чинників 
макросередовища на політико-ідеологічну ідентифікацію молоді. 
Під політико-ідеологічною ідентифікацією будемо розуміти процес 
ототожнення себе індивідом з певною соціальною групою, яка 
відрізняється специфічними політичними поглядами, ідеями, 
уявленнями, інтересами, цінностями, установками, ставленням до 
соціально-політичного життя, політичною участю, електоральним 
вибором тощо [2, с. 4].  

Виклад основного матеріалу. Ще в 1950-х роках Л. Козер 
наголошував, що модель множинної приналежності до груп з 
конфліктуючими інтересами необхідно аналізувати з погляду її 
функціонального значення для структури суспільства. Мабуть, усі 
дослідники єдині в тому, що розходження між «нами», «нашою» 
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групою, «внутрішньою» групою й «іншими», «чужими», «зовнішньою» 
групою виникає в конфлікті або через конфлікт [5, с. 54]. Це 
стосується не тільки класових конфліктів. Ця закономірність 
проявляється всюди у національних, етнічних і політичних 
конфліктах, у конфліктах різних шарів бюрократичних структур 
тощо. Як стверджував Г. Зіммель, представники одного шару 
об’єднуються через їхню загальну ворожість до членів іншого шару 
або групи. 

Таким чином, ієрархія позицій може зберігатися саме через 
антипатії, що в рамках єдиного суспільства відчувають 
представники підгруп один до одного. Але «зовнішні» групи не 
завжди стають об’єктом ворожих почуттів, за певних умов вони 
можуть виступати в якості позитивного референта. Найбільш 
значимою роль референтних груп є у формуванні політико-
ідеологічних ідентифікацій за інституціоналізованої висхідної 
соціальної мобільності і домінування не аскриптивних, а 
досягнутих статусів. 

Коли соціальна структура більше не вважається легітимною, 
індивіди, що займають подібні соціальні позиції, об’єднуються в 
групи зі спільними самосвідомістю та інтересами. «У конфліктах 
всередині закритої групи одна сторона ненавидить іншу тим 
сильніше, чим більше вона бачить у ній небезпеку єдності та 
ідентичності групи. Чим вище ступінь участі і особистісна 
включеність членів групи, тим вище напруженість конфлікту і, 
отже, гостріше реакція на порушення групової лояльності» [3, с. 75]. 

Соціально-статусний чинник політико-ідеологічної 
ідентифікації особистості тісно пов’язаний з її матеріальним 
становищем.  

Істотним чинником формування політико-ідеологічної 
ідентичности є соціальна мобільність. Коли людина вступає в пору 
юності, отримує роботу і створює власну родину, її соціальні та 
політичні інтереси можуть істотно відрізнятися від батьківських 
завдяки вертикальній соціальній мобільності. Зміна соціального 
статусу часто супроводжується зміною політико-ідеологічної 
ідентифікації, засвоєної в родині. Люди з нисхідною соціальною 
мобільністю, чий соціальний статус виявляється нижчим за 
батьківський, більше зацікавлені в політиці, вони консервативні в 
економічних питаннях, але ліберальні в питаннях міжнародної 
політики і громадянських свобод [3, с.45]. Суттєвий вплив на 
характер політико-ідеологічної ідентифікації здійснює і місце 
проживання індивіда (тип поселення й регіон). Наприклад, 
мешканці «глибинки» (дрібних населених пунктів) більш 
консервативні і менш схильні виявляти характер своїх політичних 
переваг. 

Етнічний або расовий чинник впливу на політико-ідеологічну 
ідентифікацію викликає найбільші суперечності в науковому 
середовищі. В 1980-1990-і роки деякі американські дослідники 



Том ІІІ, Випуск 5, Серія «Спеціальні та галузеві соціології» 

58 

порушували питання про вплив расових відносин на формування 
партійних симпатій або вибір при голосуванні. При цьому вчені 
зайняли прямо протилежні позиції. Деякі дослідники вважали, що 
расове питання виникає, якщо етнічні меншості збільшуються 
кількісно на певній території й починають сприйматися 
представниками титульної національності як загрозливий фактор 
їхньому домінуванню (і, як наслідок, ця тема актуалізується). 
Відповідно до іншої думки, расові відносини не можуть пояснити 
політико-ідеологічну ідентифікацію або вибір при голосуванні. 
Наприклад, ставлення людей різних етносів до громадянських прав 
не пов’язане з перевагою тієї або іншої партії [3, с. 252]. 

Однак, не дивлячись на всі ці суперечки, аналіз публікацій з 
проблем політико-ідеологічної ідентифікації свідчить про те, що 
американські дослідники вважають расовий фактор досить 
істотним. Для України расовий чинник, звичайно, є неістотним, 
чого не можна сказати про етнічний фактор політико-ідеологічних 
ідентифікацій її громадян.  

Підкреслимо, що етнічний чинник може бути тісно пов’язаний 
з релігійним чинником політико-ідеологічної ідентифікації 
особистості. Так, французькі науковці довели взаємозв’язок 
характеру релігійної практики та політичних переваг виборців. 
Вони з’ясували, що протестанти переважно оцінюють свої погляди 
як ліві, що і доводять своєю виборчою практикою, голосуючи за 
соціалістів або комуністів. Перетинання, «зливання» політико-
ідеологічної ідентифікації з етнічною та конфесіональною 
ідентифікаціями можна спостерігати на прикладі Індії, колишньої 
Югославії та багатьох інших країн. 

Очевидно, що характер політичної ідентифікації 
представників різних конфесій опосередкований культурно-
історичними чинниками і традиціями, що особливо виразно 
простежується в українському суспільстві, культурно-історичний 
розвиток якого протягом багатьох століть відбувався під впливом 
різних релігійних конфесій – православної та католицької.  

Одним із важливих чинників політико-ідеологічної 
ідентифікації є соціальне оточення і походження індивіда, а, отже, 
його соціальні контакти. Проте, як підкреслюють сучасні 
дослідники, політико-ідеологічна ідентифікація людей не є 
безпосереднім породженням соціального середовища. Відповідно 
до теоретичної моделі, розробленої у 1990-ті роки, що й сьогодні 
домінує серед дослідників, «типовий повсякденний діяч», серйозно 
ставлячись до своїх громадянських обов’язків, успішно уникає 
зайвої поглиненості, включеності у політику. Громадяни самі 
виступають як збирачі і тлумачі політичної інформації. Е. Гідденс 
стверджує, що в 1970-х роках дослідники вважали найважливішим 
фактором, «що впливає на поведінку виборців, соціальний клас. 
Саме внаслідок цього виборці «ідентифікують» себе з тією або 
іншою партією» [4, с. 303]. За сучасних умов кореляція між класом і 
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електоральною поведінкою стала менш чітко визначеною. Значна 
частина виборців звертає увагу на політику і погляди партій, а не 
просто виражає одній з них безумовну підтримку. У цьому випадку 
спостерігається відхід від стійкої партійної ідентифікації. 
Е. Гідденс, посилаючись на позицію Айвора Крю, виділяє два 
чинника, що сприяють цьому явищу. По-перше, значно 
зменшується роль класових розходжень і збільшується вплив тих 
сторін повсякденної діяльності людей, що досі безпосередньо не 
були пов’язані з їхнім соціальним статусом. По-друге, виборці все 
меншою мірою є заручниками своїх партійних переваг. Громадяни 
прагнуть голосувати, виходячи із своїх інтересів сьогодні [4, с. 165]. 

Якщо на початку ХХ сторіччя можна було говорити про більш-
менш жорстку співвіднесеність тієї або іншої ідеології і певної 
соціальної групи (класовість ідеології), то зараз цей взаємозв’язок 
має умовний характер. До того ж в сучасних умовах будь-який 
ідеологічний текст містить положення, які імпонують 
найрізноманітнішим класам, стратам і групам, що створює умови 
для ідеологічного консенсусу. У зв’язку з цим багато науковців 
доходять висновку, що «у країнах західної демократії класове 
голосування значно скорочується» [3, с. 123]. 

На противагу західним політологічним студіям, в межах яких 
активно проводиться думка про зниження ролі соціальної 
стратифікації у формуванні політико-ідеологічної ідентифікації, 
українські дослідники продовжують спроби встановити зв’язок між 
цими феноменами. Багато вітчизняних науковців стверджують, що 
сучасне суспільство – це складний конгломерат майнових, 
професійних, національно-етнічних та інших спільнот, кожна з 
яких характеризується певним рівнем і способом життя, 
структурою споживання, особливостями культури і психології. З 
огляду на це, у них немає жодних сумнівів, що соціальна 
диференціація впливає також на політичну поведінку різних 
соціальних груп, включаючи їхню електоральну активність, 
партійний і ідеологічний вибір, політичні переваги та орієнтації. 
Однак зміни політичного менталітету, що відбуваються в сучасних 
умовах, не завжди дозволяють виявити прямий взаємозв’язок між 
соціальною приналежністю індивідів і їхнім політичним вибором. 

На нашу думку, це може зумовлюватися тим, що сьогодні все 
більш значущим чинником політико-ідеологічної ідентифікації стає 
політична культура суспільства. Під політичною культурою 
суспільства ми розуміємо «індивідуальні передумови засвоєння і 
передання певних політичних орієнтацій» [8, с. 45]. Розкриваючи 
цей фактор, перш за все зазначимо, що можливості становлення 
політико-ідеологічної ідентифікації в різних державах істотно 
відрізняються. Ще на початку 1960-х років С. Мілгрем з’ясував, що 
населенню європейських країн властиві різні стилі політичної 
поведінки, наприклад, «у Франції населення поводиться 
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підкреслено індивідуалістично; у Норвегії надзвичайно сильна 
соціальна згуртованість» [7, с. 76]. 

Ідентифікаційні процеси є соціокультурно та історично 
специфічними. Е. Еріксон, наприклад, говорив про військовий 
ідеал як складовий елемент групової ідентичності багатьох 
європейців, що для німців має особливе значення. [1, с. 64]. 
Особливими є характеристики ідентичності і в ізраїльтян: вона 
«виникла з «привезених» ідеалів, є вільною, пуританською, 
месіанською, і більша частина населення представляє цю суміш 
ідеологій» [1, с. 70]. 

Політична культура конкретного суспільства як чинник 
політико-ідеологічної ідентифікації особистості відрізняється 
певним стилем мислення й оцінки, забезпечуючи приналежних до 
цього суспільства людей «політичними поглядами і настроями, 
дозволяючи їм ідентифікувати себе з певними політичними 
цінностями» [1, с. 75]. 

Висновки. За сучасних умов політико-ідеологічні 
ідентифікації студентської молоді не отримують свого діяльнісного 
розгортання, не перетворюються на важливий повсякденний 
чинник її соціальної та політичної суб’єктності, що зумовлюється як 
не розвинутістю української традиції практичної реалізації 
демократії (власне як простору боротьби ідеологій), так і тим, що 
політико-ідеологічні ідентичності вимушені боротися за «увагу» та 
діяльнісну реалізацію, зокрема з такими ідентичностями, як 
громадянська, етнічна, регіональна тощо. 

Це також пояснюється тим, що політико-ідеологічні 
ідентифікації виявляються тісніше пов’язаними з мовними, 
регіональними, статусними, інакше кажучи, аскриптивними 
критеріями, аніж з досягнутими. Українська практика 
усвідомлення та реалізації ідентичностей базується здебільшого 
саме на аскриптивних критеріях (що суперечить самому феномену 
політико-ідеологічних комплексів, але дає право аналізувати їх саме 
як ідентичність). 
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Авторське резюме 

Стаття присвячена характеристиці репродуктивних установок 
сучасного українського студентства(на прикладі студентів м. Харкова). 
Під репродуктивними установками розумілись психічні стани 
особистості, що зумовлюють взаємну узгодженість різного роду дій, які 
характеризуються позитивним або негативним ставленням до 
народження певної кількості дітей.  

У статті наведено результати емпіричного дослідження щодо 
виявлення основних репродуктивних установок сучасного українського 
студентства (на прикладі студентів м. Харкова): кількості дітей в родині, 
мотивів їх народження, віку народження першої та останньої дитини, 
протогенетичного та інтергенетичного інтервалів,  переривання 
вагітності, усиновлення. Порівнювались установки респондентів різної 
статі, віку, рівня матеріального забезпечення, релігійності, місця 
мешкання, типу батьківській сім’ї. 

З’ясовано, що у студентській молоді зберігається установка на 
малодітність. Оптимальним періодом для одруження та народження 
першої дитини на думку сучасної студентської молоді є вік від 22 до 28 
років, а останньої – до 35 років. Оптимальні протогенетичний та 
інтергенетичний інтервали за оцінками респондентів є 1-4 роки. 
Дослідження показало, що причинами для усиновлення є поганий стан 
здоров’я, через яким неможливе народження власної дитини та 
усиновлення дітей родичів.   

Виявлено вплив на репродуктивні установки статі, рівня 
матеріального забезпечення, релігійності та місця мешкання студентів.  

Основними причинами відмови від народження дітей на думку 
респондентів є матеріальні труднощі. Відповідно, для стимулювання 
народжуваності в країні потрібна її економічна та політична стабільність. 
Ключові слова: студентська молодь, репродуктивна поведінка, 

репродуктивні установки, усиновлення, аборт. 
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СОВРЕМЕННОГО УКРАИНСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 

 
Ляшенко Наталья Александровна, 
Болотова Виктория Александровна 

 
Авторское резюме 

Статья посвящена характеристике репродуктивных установок 
современного украинского студенчества (на примере студентов г. 
Харькова). Под репродуктивными установками понимались психические 
состояния личности, обусловливающие взаимную согласованность 
разного рода действий, которые характеризуются положительным или 
отрицательным отношением к рождению определенного количества 
детей. 

Установлено, что в студенческой молодежи сохраняется установка 
на малодетность. Оптимальным периодом для бракосочетания и 
рождения первого ребенка по мнению современной студенческой 
молодежи является возраст от 22 до 28 лет, а последней - до 35 лет. 
Оптимальные протогенетический и интергенетический интервалы по 
оценкам респондентов является 1-4 года. Исследование показало, что 
причинами для усыновления является плохое состояние здоровья, из 
которого невозможно рождение собственного ребенка и усыновления 
детей родственников. 

Выявлено влияние на репродуктивные установки пола, уровня 
материального обеспечения, религиозности и места проживания 
студентов. 

Основными причинами отказа от рождения детей по мнению 
респондентов являются материальные трудности. Соответственно, для 
стимулирования рождаемости в стране нужна ее экономическая и 
политическая стабильность. 
Ключевые слова: студенческая молодежь, репродуктивное поведение, 

репродуктивные установки, усыновление, аборт. 
 

REPRODUCTIVE INSTALLATIONS  
OF MODERN UKRAINIAN STUDENTS 

 
Nataliia Liashenko, 
Viktorija Bolotova  

 
Abstract 

The article is devoted to the description of the reproductive attitudes of 
modern Ukrainian students (by example of Kharkov students). 

The reproductive attitudes are the mental states of the individual, 
which determine the mutual consistency of various kinds of actions that are 
characterized by a positive or negative attitude towards the birth of children. 

It was established that the student’s youth keep settings of small 
amount of children in future family. The optimal period for the marriage and 
birth of the first child was the age from 22 to 28 years, and the last – up to 
35 years by the opinion of modern student youth. Optimal protogenetic and 
intergenetic intervals estimated by respondents were1 – 4 years. 
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The influence on reproductive sex, the level of material security, 
religiousness and the place of residence of students was revealed. On 
average the women wanted to marry and gave birth of a child in two years 
earlier than men. Residents of regional centers wanted to have a first child at 
a later age. 

More than half of the respondents, both men and woman, had negative 
response about abortion in case of unplanned pregnancy, but those who live 
in cities were more loyal to it. The main reasons that justify for this were: the 
fact of rape, severe pathologies in the child during the period of gestation, 
health problems in a woman which could cause by pregnancy and 
childbirth. 

The main reason for the adoption of a child for most respondents may 
be a state of health, which cannot be the birth of their own child and the 
situation when a child of relatives can get into an orphanage. These were 
classic objective circumstances that reflect the value of the child in the 
minds of the respondents and the need to support relatives in a difficult 
situation. If they were absent, the majority of respondents, most likely, 
would not become foster parents. 

The weighty reasons for not adopting were: fear of «bad heredity,» fears 
that adoptive parents would not be able to love a foster child as their 
biological, the lack of the need to adopt children if there is one’s own and 
unwillingness to have a «strange» child in their home. 

For women, the most important reasons for not adopting a child were 
fear of «bad heredity», unlike men who fear that they would not be able to 
love the child as their biological, and relatives cannot accept it. 

Most students believed that, first of all, economic and political stability 
was needed to stimulate the birth rate in the country. Important factors were 
also the introduction of a monthly allowance for a child under 16, the 
benefits for communal payments to families with children. 
Key words: student youth, reproductive behavior, reproductive attitudes, 

adoption, abortion. 
 
Постановка проблеми. Сталий розвиток суспільства будь-

якої країни значною мірою залежить від демографічних 
перспектив, які визначаються здатністю заміщення чисельності 
покоління батьків поколінням дітей. Стійка тенденція скорочення 
чисельності населення внаслідок зниження рівня народжуваності 
та збільшення еміграції ставить під загрозу майбутнє країни, 
формує низку ризиків для її демографічної, економічної та 
соціальної стабільності. Молодь являє собою найбільш активну і 
перспективну частину репродуктивного потенціалу, тому 
дослідження її репродуктивної поведінки у зв’язку з 
вищезазначеним є дуже актуальним.  

Репродуктивна поведінка тісно пов’язана з репродуктивними 
установками. Їх виявлення та характеристика допоможе вирішити 
дві проблеми: по-перше, визначити ті причини, що заважають 
народженню більшої кількості дітей в Україні, по-друге, 
прогнозувати репродуктивну поведінку у найближчому 
майбутньому, що необхідно для оптимізації охорони материнства і 
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дитинства (розвиток дошкільних і шкільних установ, відповідних 
закладів охорони здоров’я тощо). 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Репродуктивна 
поведінка та репродуктивні установки є предметом 
міждисциплінарного аналізу психологів, соціологів, демографів. 
Розробка питань репродуктивної поведінки в межах радянської 
соціології почалася з середини 60-х років А. Харчевим та 
М. Мацковським. Надалі, дослідженням шлюбно-сімейних відносин 
та репродуктивної поведінки займалися С. Голод, Т. Гурко, 
А. Антонов, В. Медков, В. Солодніков. На сьогодні тема 
народжуваності та соціальних складових репродуктивної поведінки 
висвітлюється в роботах низки російських соціологів: А. Антонова 
[2], В. Архангельского[3], О. Безрукової [6], О. Вовк [7], Ф. Ільясова 
[11], А. Cинельнікова, Г. Багірової та О. Шубат [4]. Деякі автори 
(наприклад, А. Ілішев) пропонують виокремити репродуктивістику 
як окрему науку [10].  

В Україні питання репродуктивного здоров’я розглядає 
О. Бацилєва [5], репродуктивну мотивацію жінок О. Івачевська [12; 
13], динаміку народжуваності С. Аксьонова [1], репродуктивні 
практики Д. Дикова- Фаворська [8; 9]. Вчені констатують, що 
впродовж останнього десятиліття зберігається тенденція до 
малодітності, старіння шлюбів, збільшення кількості 
незареєстрованих шлюбів, відкладання моменту народження 
першої дитини. 

Нажаль, вітчизняних наукових публікацій, присвячених 
дослідженню репродуктивної поведінки молоді замало і вони 
носять переважно теоретичний характер. Щодо конкретних 
соціологічних досліджень, присвячених виявленню актуальних 
репродуктивних установок молоді взагалі та українських студентів 
зокрема, то їх фактично немає. Проте саме від молоді буде 
залежати демографічна ситуація в країні. 

Метою статті є виявлення основних репродуктивних 
установок сучасного українського студентства та чинників, що їх 
зумовлюють за результатами проведеного конкретного емпіричного 
дослідження. Під репродуктивними установками розумілись 
установки щодо віку народження дітей, мотивів їх народження, 
кількості та статі, протогенетичного та інтергенетичного інтервалів, 
переривання вагітності,усиновлення або удочеріння, тощо. Серед 
основних чинників, що можуть зумовлювати репродуктивні 
установки респондентів виділялись їх стать, матеріальне 
становище, рівень релігійності, місце мешкання, кількість дітей та 
тип батьківській сім’ї. 

Виклад основного матеріалу. Репродуктивні установки – це 
психічні стани особистості, що зумовлюють взаємну узгодженість 
різного роду дій, які характеризуються позитивним або негативним 
ставленням до народження певної кількості дітей [2]. 
Репродуктивні установки по-перше, регулюють поведінку людини, 
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вказують на її готовність до відповідних дій, по-друге, наявність 
тих чи інших установок стає символом приналежності до певних 
соціальних груп та суспільства в цілому.  

На репродуктивні установки молоді впливають безліч 
факторів, які можна поділити на ті, що діють на рівні суспільства в 
цілому, на рівні окремих груп та на рівні індивіда. До зовнішніх 
(макро факторів) належать: рівень релігійності суспільства; 
наявність державних соціальних програм, що 
стимулюють/стримують народження дітей; політична та 
економічна стабільність; пропаганда цінності батьківства тощо. 

До факторів, що діють на рівні групи належать: вплив 
батьків; друзів; соціально-статусні характеристики особистості, 
такі як: рівень матеріального добробуту, наявність, рівень та якість 
освіти, місце мешкання, приналежність до певних етнічних та 
релігійних груп, вік та стать. Факторами, що діють на рівні 
особистості є стан здоров’я людини, її ціннісні орієнтації, життєві 
події. Для вивчення репродуктивних установок студентської молоді 
було проведено соціологічне опитування, в якому взяло участь 420 
студентів м. Харкова віком від 18 до 25 років, в рівній кількості 
чоловік та жінок.  

За результатами дослідження переважна більшість 
респондентів (85 %) у шлюбі не перебуває, перебувають в 
офіційному шлюбі 9 % опитаних, а ще 6 % вказали на наявність 
«цивільного шлюбу». Створення сім’ї студентською молоддю під час 
навчання загрожує появою безлічі труднощів як матеріальних, так і 
психологічних, які обтяжені відсутністю життєвого досвіду, 
невизначеністю майбутнього, невпевненістю в завтрашньому дні. 
Розуміючі це, студенти не поспішають створювати сім’ї під час 
навчання. 

Аналіз ставлення студентів до реєстрації шлюбів показав, що 
як чоловіки, так і жінки майже в однаковій мірі віддають перевагу 
офіційно зареєстрованому шлюбу (78 %), тільки 12 % бажали би 
мати незареєстрований шлюб, а кожний десятий вказав на те, що 
взагалі не бажає одружуватись. 

Більшість опитаних студентів обох статей вважають, що в 
ідеальній сім’ї повинно бути двоє дітей – (66 %), 14% вказують на 
однодітну сім’ю, як ідеальну, багатодітність (троє та більше дітей) 
розглядається, як ідеал, кожним сьомим респондентом, та 4 % 
респондентів заявили про те, що в ідеальній сім’ї не повинно бути 
дітей взагалі. Таким чиномтенденція до малодітності зберігається, 
та розраховувати на «демографічний бум» недоцільно.  

Орієнтація на ідеальну дводітність присутня в рівній мірі у 
тих, хто хоче зареєструвати або не зареєструвати, свій шлюб, але 
три дитини бажають мати переважно ті, хто орієнтується на 
офіційно зареєстрований шлюб 

При порівнянні відповідей респондентів з різним рівнем 
достатку виявилось, що краще матеріальне забезпечення сприяє 
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або бажанню мати більше число дітей, або відмові від їх 
народження взагалі.  

Респонденти, які вважають себе віруючими, навіть не 
припускають можливості, що в ідеальній сім’ї не може бути дітей, 
тоді як серед невіруючих 8 % вказують на те, що ідеальна сім’я 
може бути без дітей. 

За результатами попередніх соціологічних досліджень було 
виявлено, що уявлення про ідеальну кількість дітей може залежати 
від кількості дітей в сім’ї батьків респондентів. Цей висновок 
підтвердився у нашому дослідженні частково: так, значна 
більшість респондентів, які були єдиною дитиною вважають, що 
ідеальна родина повинна складатись з двох дітей (на це вказує 
67 % студентів з однодітних сімей), ті у кого в сім’ї було двоє дітей 
також вважають, що ідеальна сім’я – це двоє дітей (72 %), або троє 
(36 %). Опитані, які росли в родині, де було троє дітей навпаки, 
вважають, що в ідеальній сім’ї повинна бути або одна (41 %), або 
дві дитини (36 %). Таким чином, можна зробити висновок, що діти 
які росли в багатодітній родині вважають ідеальною кількість дітей 
меншою, ніж в їх сім’ях, і навпаки, ті хто росли єдиною дитиною в 
сім’ї вважають ідеальним мати двох дітей.  

Думка респондентів щодо кількості дітей, яку б вони хотіли б 
мати у власній родині за ідеальних умов в цілому відповідає їх 
уявленням про ідеальну кількість дітей в родині.  

Найбільш розповсюдженим, незалежно від місця проживання 
респондента, є бажання мати двох дітей, проте, мешканці 
обласного центру частіше хочуть одну дитину або навіть їх 
відсутність, ніж жителі сіл та районних центрів. В той самий час ті, 
хто живуть у селах та районних центрах частіше вказують на 
бажання мати троє, четверо та більше дітей. 

Розподіл відповідей респондентів в цілому відображає 
тенденцію щодо збільшення кількості дітей в сім’ях, які мешкають 
в сільській місцевості ніж в обласному центрі. Це, на нашу думку, 
пов’язано з різними стилями життя мешканців міст та сіл, 
вимогами до матеріального забезпечення та освіти дітей, 
релігійністю та міцністю родинних зв’язків. Сільські діти раніше 
починають допомагати батькам по господарству, в сільській 
місцевості більш тісні родинні зв’язки між поколіннями, що значно 
полегшує догляд та виховання дітей. В місті народження дитини 
більше пов’язане з необхідність залишити роботу, зв’язки з 
родичами більш слабкі та допомога з їх боку незначна.  

За даними статистики за останні 25 років середній вік вступу 
до шлюбу громадян України збільшився на 2 роки та зменшилася 
частка ранніх шлюбів в їх загальній кількості, але середній вік 
укладання першого шлюбу в Україні є нижчим, ніж у більшості 
країн Європи. На думку більшості респондентів оптимальним 
періодом для одруження є вік з 22 до 28 років, причому 79 % жінок 
та 57 % чоловіків бажають одружитися до 26 років. Зберігається 
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тенденція бажання чоловіків одружитися в більш старшому віці у 
порівнянні з жінками. Респондентів, які на даний час взагалі не 
планують одружуватись виявилося 4 %.  

Спостерігається зв’язок між віком респондента, бажаним для 
нього віком вступу до шлюбу та формою його реєстрації. Чим 
старше особа, тим більшим вона вказує бажаний вік свого вступу 
до шлюбу і тим більша вірогідність того, що буде обрано шлюб без 
офіційної реєстрації або відмова від шлюбу взагалі.  

Майже 60 % опитаних вказують, що скоріше не готові мати 
дітей без офіційної реєстрації шлюбу. Як виявилось, зі збільшенням 
віку респондентів зменшується їх готовність народити дитину без 
офіційного шлюбу. На нашу думку це пов’язано з тим, що чим 
старшою стає людина, тим більш реалістично вона оцінює 
покладені на неї обов’язків, ретельніше зважує наслідки своїх дій та 
більш повно розуміє складнощі, які виникають під час народження 
дитини. Стать, рівень матеріального добробуту, релігійна 
приналежність та тип населеного пункту, в якому мешкають 
респонденти, не впливають на їх готовність мати дітей без 
укладання офіційного шлюбу. 

Як в Європі, так і в Україні існує стійка тенденція до 
збільшення віку батьків при народженні першої дитини. В ході 
дослідження ця тенденція  підтвердилась: вперше стати батьками у 
віці 25 до 27 років хотіли б 32 %, у віці від 23 до 25 – 28 %. 
Причому жінки бажають мати першу дитину в більш ранньому віці, 
ніж чоловіки. Для чоловіків припустимо народження першої 
дитини після 30-річного віку, тоді як серед жінок цей варіант не 
обрав ніхто. 

Студенти, на думку яких шлюб повинен бути офіційним, 
бажають мати першу дитину у більш ранньому віці – 75 % вказали, 
що планують стати батьками до 27 років, на відміну від 
прихильників неофіційного шлюбу, останні бажали б стати 
батьками після 27 років.  

Також було виявлено, що серед респондентів, які віддають 
перевагу офіційно зареєстрованому шлюбу, лише 2 % не бажають 
мати дітей взагалі, тоді як для тих, для кого прийнятним є офіційно 
незареєстрований шлюб таких вже більше – 9 %. 

Кожен третій з тих, хто мешкає в обласному центрі вказує, що 
хотів би мати першу дитину у віці 25-27 років. Для мешканців 
районного центру та селищ міського типу це період від 23 до 25 
років.  

І знову установка на бездітність є характерною для жителів 
обласного центру (7 %), тоді як для жодного з опитаних мешканців 
районних центрів або сел/селищ міського така ідея є 
неприйнятною.  

Таким чином ті, хто проживають у обласних центрах 
відкладають народження першої дитини на більш пізній вік, ніж у 
районній та сільській місцевості. Серед жителів маленьких міст та 
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селищ зберігаються більш традиційні думки: в сім’ї обов’язково 
повинні бути діти та не потрібно відкладати їх народження на 
більш пізній вік.  

Щодо віку народження останньої дитини, то опитування 
показало, що 40 % молоді вважають кращим віком для народження 
останньої дитини період від 30 до 35 років, для 34 % опитаних 
оптимальним віком є ще більш молодий вік − 25-30 років. Це знов 
вказує на тенденцію до малодітності та прагнення народити дітей у 
молодому віці, використовувати репродуктивний період лише 
частково.  

Дослідження установок респондентів на протогенетичний 
інтервал виявило, що більше половини опитаних (57 %) вважають, 
що слід народжувати дітей через 1-2 роки після створення сім’ї, ще 
третина вказує на те, що доцільно зробити це через 3-4 роки. Вік, 
стать, дохід, освіта та бажаний вік вступу до шлюбу респондентів 
не впливають на обрання інтервалу між створенням сім’ї та 
народженням дитини.  

Цікаво, що 2/3 студентів, які обирають шлюб без офіційної 
реєстрації вважають, що оптимальним інтервалом між 
народженням дитини та створенням сім’ї є 3-4 роки (64 %), а 
майже така ж кількість тих, хто віддає перевагу офіційно 
зареєстрованому шлюбу вважають за оптимальний інтервал 1-2 
роки (62 %). Можна припустити, що більший період між вступом в 
шлюб та народженням дитини у прихильників незареєстрованого 
шлюбу пов’язаний з більш низьким рівнем їх психологічної 
готовності до відповідальних та серйозних кроків, таких як  
народження дитини та прийняття на себе обов’язків її виховання 
та забезпечення. 

Найкращим інтервалом між народженнями дітей студентська 
молодь вважає 3-4 роки. 37 % чоловіків та лише 23 % жінок 
вважають оптимальним для себе 1-2 річний інтервал, а інтервал в 
5-6 років частіше обирають жінки, ніж чоловіки (27 % та 8 % 
відповідно). 5 % чоловіків вказали, що бажали б мати другу дитину 
через 14 років після народження першої. Жінки проігнорували цей 
варіант взагалі. Таким чином, можна зробити висновок, що для 
чоловіків більш прийнятним є менший інтервал між народженнями 
дітей, ніж для жінок.  

Респонденти з низьким рівнем достатку віддають перевагу 
народженню дітей через більший проміжок часу, ніж опитані з 
середнім та високим рівнем матеріальної забезпеченості. На такі 
відповіді опитаної молоді з низьким доходом, на нашу думку, 
впливає побоювання значних фінансових витрат, що 
супроводжують народження та виховання дитини, намагання 
створити деякі фінансові заощадження, на що потрібен час. 

При виявленні бажань студентів стосовно статі першої 
дитини з’ясувалося, що 44 % бажало б мати хлопчика, 37 % вважає 
що стать дитини не має значення, 20 % першою хотіли б дівчинку. 
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Обираючи стать другої дитини, 36 % віддають перевагу дівчинці, 
для 30 % опитаних не має значення стать другої дитини, 17 % 
хотіли б хлопчика та 14 % не хочуть мати більше однієї дитини.  

Одним із завдань дослідження було виявлення думки 
респондентів щодо основних причин відмови від народження 
дітей. Отримані дані показали, що найсуттєвішими з них є дуже 
низький рівень доходів (69 %), проблеми зі здоров’ям подружжя, що 
не дозволяють мати дитину (46 %), відсутність роботи (42 %), 
відсутність власного житла та складнощі у взаєминах в сім’ї (36 % 
та 35 % відповідно). Кожний десятий вказав на такі причини, як 
відсутність офіційно зареєстрованого шлюбу, велике бажання 
самореалізації, нестабільне політичне становище в Україні та 
наявність непрацездатного члена сім’ї, за яким потрібно доглядати. 
Таким чином найважливішими причинами для відмови від 
народження дитини перш за все виявились економічні. 

Що стосується ставлення опитаної молоді до легальності 
абортів в нашій країні, то думки респондентів з цього питання 
розділились майже порівну. Негативно, та позитивно до цього 
ставляться відповідно 44 % та 40 % опитаних. На питання «Чи 
припустимо для Вас в разі незапланованої вагітності прийняття 
рішення про її переривання?» більше половини респондентів, як 
чоловіків так і жінок відповіли негативно – відповідно 54 % та 
60 %. Мешканці міст більш лояльні до абортів, що може бути 
пов’язано з більш традиційними поглядами, що панують у селах, та, 
як було виявлено раніше, прагненням мати більшу кількість дітей. 

Головними причинами, які виправдовують переривання 
вагітності, на думку студентів, це факт зґвалтування, який 
викликав вагітність (76 %), важкі патології (порушення здоров’я) у 
дитини в період її виношування (69 %); серйозні проблеми зі 
здоров’ям, які можуть викликати вагітність та пологи у жінки 
(58 %). Таким чином можна зробити висновок про те, що 
переважна більшість сучасної молоді виправдовує аборт в першу 
чергу за медичними показниками. 

Респонденти у віці старше 20 років скоріше здатні 
відмовитися від дитини через відсутність власного житла (12 %) та 
конфлікти в сім’ї (14 %), ніж респонденти молодше 20 років (7 % та 
6 %), для яких страх не впоратися з дитиною важливіший (22 %), 
на відміну від більш дорослих опитаних (12 %).  

Що стосується різниці у відповідях респондентів, які 
проживають у поселеннях різного типу, то для жителів міст та 
містечок більш значущими, у порівнянні з представниками інших 
населених пунктів, є  низький рівень доходу (40 % проти 0 % у 
селах), бажання професійної самореалізації (11 % проти 0 % у 
селах), проблеми з роботою (30 % проти 7 % у селах) та небажання 
чоловіка/жінки мати дітей (26 % проти 8 % у селах). В свою чергу, 
селяни вважають досить вагомою таку причину аборту, як 
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відсутність офіційно зареєстрованого шлюбу (15 % проти 2 % у 
містах). 

Рівень доходу респондента також впливає на ставлення 
молоді щодо аборту. Так, опитані з низьким рівнем достатку 
можуть відмовитися від дитини, якщо вона перешкоджатиме їх 
професійній самореалізації (15 %) або в сім’ї є інвалід (23 %). 
Кількість студентів, для яких ці фактори є значущими з 
підвищенням рівня матеріального достатку знижується. 

Для віруючих респондентів, які регулярно відвідують церкву, 
аборт є неприпустимим (43 %). Лише 14 % виправдовують його у 
випадку зґвалтування, 29 % при важких патологіях у дитини. 
Єдиною достатньо вагомою причиною зробити аборт для таких 
людей є серйозні проблеми зі здоров’ям, які може викликати 
вагітність і пологи у жінки (43 %). Така думка обумовлена 
специфікою релігійних приписів. 

Щодо готовності молодих людей усиновити дитину, то 
дослідження виявило, що серед 45 % стверджують, що могли б 
усиновити дитину, 24 % вважають, що не могли б піти на 
усиновлення. Майже кожний третій не зміг дати відповідь на це 
питання. 

Стать, вік та рівень доходу не впливають на готовність бути 
усиновлювачем, проте серед віруючих людей та жителів сіл та 
селищ міського типу більше тих, хто готові стати батьками для 
нерідної дитини(відповідно 72 % та 74 %). 

Спостерігається і різниця між респондентами, які є 
прихильниками різних типів шлюбу. Так, серед тих, хто планує 
мати офіційно зареєстровані стосунки доля потенційних 
усиновлювачів менша (43 %), ніж серед тих, хто віддає перевагу 
«цивільному» шлюбу (54 %). 

Стосовно мотивів прийняття рішення щодо всиновлення 
дитини було виявлено, що головною причиною для усиновлення 
дитини для більшості респондентів є стан здоров’я, через який 
неможливе народження власної дитини (57 %), для 43% студентів 
причиною всиновлення може стати ситуація, коли дитина родичів 
може потрапити в дитячий будинок.  

Головними вищезгадані причини залишаються для опитаних 
різного віку, з тією різницею, що для осіб, старше 20 років більш 
вагомою причиною є самотність та бажання мати когось поруч 
(24 %), ніж для опитаних студентів більш молодшого віку (11 %). 

Серед тих, хто віддає перевагу офіційно зареєстрованому 
шлюбу, основною причиною для усиновлення є неможливість 
народити дитину самостійно (78 %). В той час, як для респондентів, 
які бажають не оформлювати свій шлюб офіційно та взагалі не 
планують одружуватися, таких менше (64 % та 63% відповідно). 

Серед віруючих більше тих, хто міг би усиновити дитину для 
того, щоб збільшити власну родину (21 %), ніж серед  атеїстів (2 %). 
Останні частіше давали відповіді про те, що таким чином могли б 
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знайти брата чи сестру для своєї дитини (18 % проти 0 % 
віруючих). 

Мешканці обласних та районних центрів на відміну від 
сільських називали таку причину, як самотність. Причому 
мешканці районних центрів називали її частіше ніж обласних 
(відповідно 32 % та 19 %).  

З нашої точки зору, думки про самотність виникають через 
високий рівень ізоляції та відчуження, слабкість родинних зв’язків, 
які спостерігаються у містах у порівнянні з селами. З іншого боку 
повільніший ніж у обласних центрах темп життя залишає більше 
часу для жителів районних центрів подумати про можливість 
самотності у майбутньому. 5 % респондентів, які живуть в селах 
серед причин для усиновлення обрали варіант «бажання мати в 
старості додаткову опору, допомогу», в той час, як серед жителів 
міст цей варіант відповіді не знайшов підтримки. Це можна 
пояснити тим, що в селах майже відсутні установи для догляду за 
літніми людьми, проте в сільської місцевості більш тісні зв’язки між 
старшою та середньою віковою групою. 

Більша кількість заможних респондентів бажають мати 
дитину через любов до дітей (на це вказує 56 % заможних проти 
33 % з низьким та 21 % з середнім доходом),бажання уникнути 
самотності через усиновлення дитини (56 % проти 17 % серед 
респондентів з низьким та середнім достатком) та бажання 
збільшити родину (44 % проти 8 % та 1 % відповідно). Респонденти 
з низьким та середнім рівнем матеріального забезпечення в більшій 
мірі готові всиновити дитину через неможливість мати власну 
дитину за станом здоров’я  (67 % та 76 % проти 11 % добре 
забезпечених). Це може бути пов’язано з фінансовими труднощами, 
які можуть виникнути через необхідність забезпечувати лікування, 
можливе штучне запліднення та сурогатне материнство. 

Найвагомішими причинами, відмови від усиновлення дитини 
на думку респондентів можуть бути наступні: страх перед «поганою 
спадковістю» (40 %), побоювання того, що усиновителі не зможуть 
полюбити прийомну дитину як свою біологічну(39 %),небажання 
мати в своєму домі «чужу» дитину (30 %), 35 % вважають, якщо є 
свої діти, то немає необхідності всиновлювати дітей. 

Для жінок найвагомішими причинами відмови від 
усиновлення дитини є страх перед «поганою спадковістю» – 53 %, 
38 % студенток вказало на те, що якщо вже є свої діти то їх досить, 
36 % побоюються, що вони не зможуть полюбити всиновлену 
дитину як свою біологічну.  

На відміну від жінок чоловіки невпевнені, що вони зможуть 
полюбити дитину як свою біологічну – 42 %, також серйозною 
причиною вони вважають можливість того, що дитину можуть не 
прийняти та не любити родичі – 36 %. 

Одним із завдань дослідження було з’ясувати думку 
респондентів щодо найбільш ефективних методів підвищення 
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рівня народжуваності в нашій країні. Результати опитування 
показали, що більшість студентів (65 %) вважає головним фактором 
економічну та політичну стабільність. Важливими умовами також є 
введення щомісячної допомоги на дитину до 16 років (36 %), 
введення пільг на оплату житла сім’ям з дітьми (35 %). Таким 
чином респонденти в першу чергу вказують на необхідність 
покращення матеріального добробуту сімей з дітьми. 

Висновки. Таким чином, дослідження  показало, що у 
студентській молоді зберігається установка на малодітність. 
Респонденти, які росли в багатодітній родині вважають ідеальною 
меншу кількість дітей ніж в їх сім’ях, і навпаки, ті хто були єдиною 
дитиною в сім’ї, в більшості вважають ідеальною родину ту, яка 
складається мінімум з двох дітей.  

На думку більшості респондентів оптимальним періодом для 
одруження та народження першої дитини є вік від 22 до 28 років,а 
останньої – до 35 років. Причому жінки бажають вступити до 
шлюбу та народити в середньому на два роки раніше ніж чоловіки. 
Мешканці обласних центрів хочуть мати першу дитину в більш 
пізньому віці.  

Оптимальний протогенетичний інтервал на думку 
респондентів – це 1-4 роки, причому студенти орієнтовані на 
офіційний шлюб вважають оптимальним інтервалом 1-2 роки, а ті, 
хто обирають шлюб без офіційної реєстрації від 3 до 4 років, тобто 
відкладають народження первістка. 

Оптимальний інтергенетичній інтервалом респонденти 
вважають 3-4 роки. Чоловіки та респонденти більш високим рівнем 
матеріальної забезпеченості бажають мати більш короткий інтервал 
між народженням дітей, у порівнянні з жінками та біднішими 
респондентами. 

Основними причинами відмови від народження дітей на 
думку респондентів можуть стати дуже низький рівень доходів, 
проблеми зі здоров’ям подружжя, відсутність роботи, власного 
житла та складнощі у взаєминах в сім’ї.  

Більше половини респондентів, як чоловіків так і жінок, 
негативно відносяться до аборту у випадку незапланованої 
вагітності, але ті, хто живуть в містах – більш лояльні до них. 
Головні причини, які виправдовують переривання вагітності на 
думку опитаних є: факт зґвалтування, важкі патології у дитини в 
період її виношування, проблеми зі здоров’ям у жінки, які можуть 
викликати вагітність та пологи.  

Головною причиною для усиновлення дитини для більшості 
респондентів може стати стан здоров’я, за яким неможливе 
народження власної дитини та ситуація, коли дитина родичів може 
потрапити в дитячий будинок. Це класичні об’єктивні обставини, 
що віддзеркалюють цінність дитини в свідомості респондентів та 
необхідність підтримки родичів у важкій ситуації. При їх 
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відсутності більшість респондентів, скоріш за все, не стануть 
прийомними батьками. 

Найвагомішими причинами відмови від усиновлення є: страх 
перед «поганою спадковістю», побоювання того, що усиновителі не 
зможуть полюбити прийомну дитину, як свою біологічну, 
відсутність необхідності всиновлювати дітей, якщо є власні та 
небажання мати в своєму домі «чужу» дитину. 

Для жінок найвагомішими причинами для відмови від 
усиновлення дитини є страх перед «поганою спадковістю», на 
відміну від чоловіків, які побоюються того, що вони не зможуть 
полюбити дитину як свою біологічну, та її можуть не прийняти 
родичі. 

Більшість студентів вважає, що, перш за все, для 
стимулювання народжуваності в країні потрібна економічна та 
політична стабільність. Важливими факторами також є введення 
щомісячної допомоги на дитину до 16 років, введення пільг на 
оплату житла сім’ям з дітьми. 
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СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ ТА ЗМІНА ФУНКЦІЙ РЕЛІГІЇ  
В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Медвєдєва Юлія Юріївна 

доцент, докторант кафедри соціології та політології 
Національний авіаційний університет 

 
Авторське резюме 

Статтю присвячено проблемі визначення засад соціологічної 
рефлексії секуляризації як передумови формування буржуазного 
соціуму. Авторкою зроблено висновок про те, що традиційні способи 
бачення світу за умов секуляризації були заміненими профанним і 
науковим світоглядом. З цієї причини, можна стверджувати, що 
духовність і божественність більш не сприймаються як постійно присутні 
в навколишньому середовищі, а їх атрибути зміщуються на соціальні 
утворення, що призводить до заміни інтерперсональних відносин 
людини із Вищою силою громадо-опосередковуючими. За умов 
секуляризованої соціальності, люди, вважаючи себе релігійними, 
оцінюють релігійний вплив на їхнє життя як менш важливий в 
порівнянні з минулими епохами. Отже, соціальне життя все більше і 
більше зазнає зниження впливу релігії та церкви, оскільки світські 
переконання і світськість постійно посилюються у світогляді західних 
суспільств. З іншого боку, процес секуляризації характеризує вихід 
інституційних церков за межі тих сфер, які були контрольованими ними 
або перебували під їх впливом. Це вперше виявилося в відокремленні 
церкви від держави, і в експропріації церковних цінностей і територій в 
18-му столітті. У результаті церкви і релігійні інститути втратили своє 
багатство, престиж і вплив у суспільстві. Зменшення їх політичного і 
соціального впливу, навіть у нашому нинішньому столітті, є цілком 
очевидними. 
Ключові слова: секуляризація, модернізація, соціальні функції релігії. 

 
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ РЕЛИГИИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Медведева Юлия Юрьевна 
 

Авторское резюме 
Статья посвящена проблеме определения основ социологической 

рефлексии секуляризации как предпосылки формирования буржуазного 
социума. Автором сделан вывод о том, что традиционные способы 
видения мира в условиях секуляризации были заменены профанно 
научным мировоззрением. По этой причине, можно утверждать, что 
духовность и божественность более не воспринимаются как постоянно 
присутствующие в окружающей среде, а их атрибуты смещаются на 
социальные образования, что приводит к замене интерперсональных 
отношений человека с Высшей силой общино-опосредующей. В условиях 
секуляризованной социальности, люди, считают себя религиозными, 
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оценивают религиозное влияние на жизнь как менее важный по 
сравнению с прошлыми эпохами. И так, социальная жизнь все больше и 
больше подвергается снижению влияния религии и церкви, поскольку 
светские убеждения и светскость постоянно усиливаются в 
мировоззрении западных обществ. С другой стороны, процесс 
секуляризации характеризует выход институциональных церквей за 
пределы тех сфер, которые были контролируемыми ими или находились 
под их влиянием. Впервые проявилось в отделении церкви от 
государства, и в экспроприации церковных ценностей и территорий в 
18-м веке. В результате церкви и религиозные институты потеряли свое 
богатство, престиж и влияние в обществе. Уменьшение их политического 
и социального влияния, даже в нашем нынешнем веке, вполне 
очевидными. 
Ключевые слова: секуляризация, модернизация, социальные функции 

религии. 
 

SECULARIZATION AND CHANGE OF FUNCTION OF RELIGION 
IN MODERN SOCIETY 

 
Yuliia Medviedieva  

 
Abstract 

Copyright resume. The article is devoted to the problem of determining 
the principles of sociological reflection of secularization as a prerequisite for 
the formation of bourgeois society. Author concluded that the traditional 
ways of seeing the world in terms of secularization were replaced profane 
and scientific outlook. For this reason, it can be argued that spirituality and 
divinity no longer perceived as constantly present in the environment, and 
their attributes are shifting to social movements, leading to the replacement 
of interpersonal relations man with Supreme mediating force communities. 
Given the secularized social, people considering themselves religious, 
religious assess the impact on their lives as less important compared to past 
eras. Thus, social life is more and more exposed reducing the influence of 
religion and churches as secular beliefs and secularism in outlook 
continuously enhanced Western suspilstv. Ther hand, describes the process 
of secularization out institutional churches outside those areas that were 
controlled by them or under their influence. It first appeared in the 
separation of church and state, and the expropriation of church property 
and territories in the 18th century. As a result, churches and religious 
institutions have lost their wealth, prestige and influence in society. The 
decrease their political and social influence, even in our present century, is 
quite obvious. 
Key words: secularization, modernization, social functions of religion. 

 
Постановка наукової проблеми. Для цілей наукового 

дослідження резонним буде розмежувати різні аспекти процесу 
секуляризації, і причини для його виникнення. Починаючи з 
історичного тла та визначення, подальший розгляд 
стосуватиметься впливу секуляризації на формування ідентичності 
західних суспільств у ставленні до релігії, що дозволить сформувати 
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точне уявлення про вплив процесу секуляризації на модернізацію 
релігійності та релігійної ідентичності в різних соціумах. 

Концепція секуляризації є досить поширеною як у класичній, 
так і в посткласичній соціології. Аналіз історії її виникнення, 
лінгвістичного походження, а також різні визначення мають 
важливе значення для розуміння її сенсу. 

Що стосується етимології терміна і концепту, то новий 
міжнародний словник Вебстера розглядає поняття секуляризації, 
відштовхуючись від кореня латинського слова «Saeculum», що 
перекладається як: «покоління» або «вік» [17, c. 2053]. Беручи до 
уваги цю лінгвістичну (етимологічну) дефініцію, Х. Кокс описує 
секуляризацію як процес, в якому люди абстрагувалися від 
«позамежного (потойбічного) світу» для того, щоб повернутися в бік 
«посейбічного світу». «Saeculum» в даному контексті має 
відношення до посейбічного (у більш звичному для соціології Е. 
Дюркгейма − профанного) світу чи епохи [3, c. 238]. Іншими 
словами, секуляризація означає процес переходу від священного 
(сакрального) до світського (профанного) світогляду, в якому 
містицизм, благоговіння, страх і тремтіння мають поступитися 
місцем банальним, світським і буденним аспектам життя [5, c. 503]. 
Як вже було відзначено вище, поняття секуляризації має різні 
інтерпретаціі, які навряд чи можуть обговорюватися тільки на 
основі дослідження мовного походження зазначеного поняття. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій Згідно з 
роз’ясненням нового міжнародного словника Вебстера, «світське» 
визначається як щось, що відрізняється за своїм статусом або 
стану, від церкви і церковного «[17, c. 2053]. Це визначення 
відноситься до історичного фону концепції. У зв’язку з цим 
секуляризація за змістом збігається з експропріацією священних 
цінностей (переважно − земель) церков і монастирів, які мали місце 
під час Французької революції наприкінці 18-го століття [10, c. 9]. 
Цю ж точку зору поділяє Х. Майер [12, c. 28], який стверджує, що 
експропріація цінностей церковної влади описувалася з 
використанням поняття «секуляризація». 

Незважаючи на цей факт, поняття «секуляризація» має більш 
давню передісторію. Французьким послом Лонгвілем термін вперше 
було впроваджено в політичний лексикон під час переговорів щодо 
укладення Вестфальського миру в 1648 році [12, c. 27], 
використавши цей термін для опису експропріації церковних 
територій, які повинні були служити в якості компенсації за втрати 
німецьких територій під час Тридцятирічної війни (1618-1648) [3, 
c. 9]. 

Як вже зазначалося вище, Французька революція 1789 року 
створила історичний прототип процесу секуляризації. Вивчення 
причин Французької революції і наступного процесу секуляризації є 
необхідним не тільки для розуміння епохи того часу, але й сучасних 
нам тенденцій модернізації релігійної ідентичності Квінтесенцією 
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філософії Просвітництва, згідно з визначенням Енциклопедії 
Фішера, що посилається на І. Канта, в основному є обгрунтування 
«виходу для людини з стану її запущеної незрілості». 

Іншими словами, освіта має заохочувати людей приймати 
самостійні рішення і мати мужність використовувати функцію 
власного розуму, власну раціональність, крім опори на авторитети 
[5, c. 139]. Манн [10, c. 10-11] стверджує, що Французька революція 
була першою спробою європейської людини побудувати 
неоесхатологію на основі раціональності та розуміння законів 
природи, власної влади людини, а не на очікуванні релігійного 
порятунку від Бога.  

Це означало, що французька громадськість більше не мала 
готовності підкорятися як абсолютизму, так і владі церкви. (для 
французького атеїстичного просвітництва релігія, церква і держава 
означали одне й те саме). Логічним наслідком цього, за 
зауваженням Гензика, стало не тільки зниження авторитету релігії і 
церкви, але й зменшення рівня політичної толерантності французів 
по відношенню до держави (світських установ) [3, c. 117]. 

Відповідно до точки зору Х. Мейера [12, c. 19-28] історична 
експропріація як частина секуляризації в 19-му столітті здобула 
політичну семантику і відповідну дефініцію. Під секуляризацією в 
цей період розуміється процес врегулювання незаконної релігійної 
влади, себто, розглядається в контексті зіткнення права, релігії і 
держави [16, c. 37], як про це говорить Валадьє, пояснюючи це 
тим, що оскільки релігія в зазначений період була представлена 
церквою. 

Як уже згадувалося вище, детермінантою секуляризації став  
профанний  світогляд, в якому релігія стала відігравати підлеглу 
роль в суспільстві. Рейс [13] резюмує ключові основоположні 
доктрини і практики секуляризації, вказуючи на те, що 
секуляризація включає соціальний процес, який призводить до 
формування світогляду, в якому стара парадигма Божественного 
Провидіння як діючого розуму і центру всесвіту була 
відокремленою від ідеї людини, що стала для самої себе джерелом 
розуму і законодоцільності всіх знань і діянь у всесвіті. 

Розглянувши історичні обставини появи теорії секуляризації, 
для соціології актуалізується питання про її вплив на суспільство в 
різних соціально-групових та інституціональних сегментах, що і 
характеризує секуляризацію як багатовимірний процес. Брайджек 
і Сорока [1, c. 338] стверджують, що секуляризація, в результаті 
зростаючої раціональності і великої заклопотаності 
меркантилістського і консьюмеристского суспільства проблемою 
економічного процвітання, відображає зменшувану важливість 
релігії в повсякденному житті. Якими є індикатори цього зниження 
ролі релігії в суспільствах і в яких показниках можна вимірювати 
цей процес? Оскільки історично обґрунтованим є те, що 
секуляризація, як правило,  розглядається з точки зору церкви [4, 
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c. 42], то найбільш очевидним чином вплив секуляризації, як 
зауважує Е. Гідденс [7, c. 545-546], виявляється у зменшенні 
чисельності контингенту релігійних установ в промислово-
розвинених країнах (у більшості країн Західної Європи), хоча 
зниження відвідуваності церков зовсім не означає автоматичного 
зниження рівня релігійності. 

Навіть якщо це можна пояснити в історичному контексті і в 
цілому можна розглядати як показник зростаючої секуляризації, 
причини цього явища, можливо, є просто пов’язаними з тим, що 
традиційні релігійні доктрини неналежним чином враховують 
потреби членів церкви [4, c. 42]. Отже, деградація інституційної 
церкви не повинна обов’язково прирівнюватися до втрати 
релігійності [15, c. 371]. Враховуючи це, можна припустити, що 
члени церкви, насамперед, є вмотивованими звичкою або 
товариськістю, а не релігійними переконаннями, як припускає 
Інглхарт [9, c. 282]. З іншого боку, враховуючи наслідки 
секуляризації, зниження відвідуваності церкви виявляється 
важливим і потребує окремого розгляду. 

Погоджуючись з цією точкою зору, можна стверджувати, що 
релігія та інституційна церква є тісно пов’язаними одне з одною, 
так що послаблення їх взаємозв’язку можна розглядати як симптом 
деградації релігійності. Крім того, відвідування церкви може 
вказувати на пріоритетність релігії в житті людей [9, c. 282]. Отже, 
невідвідування церкви може розглядатися як індикатор 
секуляризації [4, c. 9]. 

Це приводить нас до другого вимірюванню чи рівню 
секуляризації, що стосується впливу суспільства. Як стверджує далі 
Гідденс [7, c. 546], значимість релігійних ідей і вірувань в 
повсякденному житті людей помітно знизилася. Особливо, якщо в 
цьому контексті релігія включає в себе віру в надприродне, то 
зв’язок між зменшуваною релігійністю, і, як наслідок, 
секуляризацією, навряд чи можна заперечити.  До епохи 
секуляризації релігійні норми і цінності сприймалися як належне і 
не могли бути поставленим під сумнів.. На противагу цьому, 
сучасна ситуація характеризується підривом авторитету релігійних 
організацій, що робить людей невпевненими у традиційних 
релігійних цінностях [4, c. 513].  

Ця загальна невпевненість навіть впливає на процес 
соціалізації. Дивлячись на процес соціалізації дітей в їх сім’ях, 
збільшення релігійної освіти, можна стверджувати. Мало того, що 
світ і люди зміщують своє життя в сферу світського і профанного, 
відповідаючи на вічні питання більш тривіальним чином, але 
також і всі питання, які виникають у людей, практично не 
зачіпають сферу сакрального [12, c. 405]. Іншими словами, люди не 
можуть більше вбачати будь-які зв’язки між людським існуванням і 
космосом, або вищим (трансцендентальним) рівнем буття [4, c. 9]. 
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Крім трьох вказаних індикаторів, секуляризації, Гідденс і 
Майер вказують також на культурні елементи, такі як література, 
мистецтво і філософія, які також стали профанованими і 
секуляризованими, втративши раніше наявний зв’язок з релігією і 
релігійну інспірацію як джерело ідей. [12, p. 33]. 

За твердженням Каммейера, [10, c. 513], секуляризація 
виявляється у зменшенні релігійної влади в різних областях, таких, 
як практики, цінності, переконання і влада релігійних інститутів. 
Те саме відбувається в соціальному, індивідуальному та 
культурному вимірах, де вплив процесу секуляризації виявляється 
в спадному впливі релігії на традиційну індивідуалізацію 
суспільства [4, c. 10]. Cекуляризація є вираженням «відсутності» 
Бога, втрати сакрального, підвищення атеїзму і зростаючої 
незначності церкви, її принципів і ритуалів [11, c. 31]. 

Метою статті є визначення співвідношення між 
модернізацією та секуляризацією як детермінантами функцій 
релігії. Завданнями статті, у зв’язку із визначеною метою, є 

а) визначення соціальних передумов секуляризації як процесу 
формування нової релігійної ідентичності; 

б) встановлення соціально-теоретичного співвідношення між 
секуляризацією та функціями релігії в секуляризованому 
суспільстві.. 

Статтю присвячено проблемі визначення засад соціологічної 
рефлексії секуляризації як передумови формування буржуазного 
соціуму. 

Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши теорії 
секуляризації, в подальшому розгляді ми зосередимося на 
з’ясуванні взаємозв’язку модернізації та релігії в процесі 
секуляризації. У цій когерентності обговорюватимуться також і 
виключення з цієї точки зору. Крім короткого визначення терміна 
«модернізація» та його основних характеристик, в подальшому 
розгляді буде також проаналізована функція християнської релігії 
та її значення в західних суспільствах. Для вивчення занепаду 
релігійності як ознаки секуляризації уточнення визначення релігії, 
отже, стає, як мінімум, бажаним, якщо не неминучим. Крім того, 
це повинно послужити підставою для відповіді на головне питання, 
про взаємозалежність економічної безпеки як найважливішого 
соціального наслідку процесу модернізації - і знижуваного рівня 
релігійності. 

Дж. Брайджек і М. Сорока [1, c. 338] пов’язують релігію з 
вірою в надприродне, вище або божествене. Існують різні описи і 
пояснення зазначеного поняття і його функцій, тому 
сформулювати одне загальне визначення, на думку Е. Гідденса, є 
досить проблематичним [7, c. 531]. 

Хоча поняття релігії включає певні атрибути, які в цілому 
можуть бути екстрапольованими на більшість світових релігій, для 
формулювання робочої дефініції характеристик і функцій релігії ми 
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будемо спиратися на новий міжнародний словник Вебстера. 
Зазначене видання пропонує корисний переклад латинського слова 
«Religare», що означає, на думку авторів, «зав’язати», «прив’язати 
знову» або «прив’язати швидко» [17, p 1918]. Розглядаючи перший 
варіант перекладу, можна припустити, що релігія, в першу чергу, 
може співвідноситися з «прихильністю» людей до надприродного 
виміру реальності, до Бога чи певного божества. Зрозуміло, релігія з 
соціологічної точки зору передбачає дещо більше, ніж просто 
наявність персональних відносин між людиною і Богом. 

Е. Гідденс [7, c. 531-532] підкреслює той факт, що релігія, в 
більшості випадків, передбачає функціонування громади віруючих, 
які поділяють позицію благоговіння і шанування відомої системи 
символів. Ці символи, як правило, є інституційно-пов’язаними з 
певними церемоніями або обрядами, наприклад, з практиками 
церковної служби в християнській громаді. Додатково до 
поширених атрибутів, визначених Гідденсом, Каммейер [10, c. 504] 
характеризує релігію як явище в суспільстві, що припускає участь у 
практиках,  при наявності спільних переконань і цінностей членів 
спільноти щодо сакрального. Аналізуючи деякі загальні релігійні 
цінності християнської віри як приклад, їх варто диференціювати 
щодо поняття «цінностей» в економічному сенсі. 

Відповідно до точки зору Естера [4, c.22], цінності, в першу 
чергу, співвідносяться зі схильністю поводити себе певним чином. 
З цієї причини, цінності являють собою вкорінені орієнтації або 
мотивації, які «здійснюють управління» конкретними моделями 
поведінки, нормами і атрибутами особистості. Ще один аспект цієї 
концепції стосується опису цінностей як того, чого люди зазвичай 
дотримуються, втілюючи в них щось значуще, бажане чи необхідне 
для життя [7, c. 22]. Отже, цінності допомагають розрізняти добре і 
погане, правильне і неправильне [4, c. 21] і, отже, спрямовувати 
людей, щоб вони могли вибудовувати свої відносини або 
переконання. В огляді «загальнолюдських цінностей і переконань», 
Інглхарт [9, c.10] перераховує загальні християнські вірування. 

Однак, що ж робить релігійні цінності і переконання 
настільки актуальними для суспільства?  Поруч із щойно згаданої 
функцією, - впливу на громадську поведінку і формування думок і 
соціальних настроїв, - їх існування є пов’язаним з 
функціональністю релігії в цілому. Брайджек і Сорока [1, c.335] 
беруть до уваги згадані вище характеристики релігії, і вказують на 
важливу функцію релігії в суспільстві. 

Вони стверджують, що установи та формалізовані ритуали, 
такі як, наприклад, служба в християнських церквах, слугують 
людям як інструмент забезпечення духовної єдності серед 
прихильників тієї чи іншої релігії [10, c. 505]. Нарешті, ця єдність 
також включає в себе спільні цінності та переконання спільноти 
віруючих, які виконують релігійні обряди і ритуали. 
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Інтерпретуючи зазначену точку зору, є підстави зробити 
висновок про те, що основна функція релігії стосується об’єднання 
людей на соціальному рівні. Це поняття «соціальної інтеграції» [4, 
c. 38], або соціальної стабільності може бути сформульованим на 
основі ідей Е. Дюркгейма з урахуванням основних функцій релігії в 
суспільстві. На додаток до вивчення функцій релігії щодо ритуалів і 
церемоній, Гідденс [7, c. 537] реактуалізує  ідеї Дюркгейма щодо 
соціальної стабільності, стверджуючи, що релігія відіграє важливу 
роль у забезпеченні згуртованості членів деяких громад. Беручи 
участь у соціальних заходах, що мають місце в людському житті, 
тобто, - в укладенні шлюбу, народженні чи смерті, - люди 
розвивають певну групову солідарність. У разі участі в траурній 
церемонії, солідарність в рамках групи є настільки потужною, що 
навіть включає в себе тих, хто має іншу орієнтацію і надає інше 
значення цій кризовій події. 

Естер і ін. автори [4, с. 37] роблять висновок про те, що 
Дюркгейм розглядає релігію як соціальний факт і продукт 
інтерналізації спільних традицій і вірувань, що належать членам 
громади. У зв’язку з цим, релігія забезпечує соціальну стабільність і 
солідарність між членами спільноти чи суспільства з метою 
створення основи для спілкування. 

За твердженням Інглхарта [9, с. 285], однією з основних 
функцій релігії є утвердження оптимістичної есхатології, згідно з 
якою свідомість віруючого аксіоматично-центрується на установці 
про те, що за часів кризових ситуацій, все буде, зрештою, добре, за 
умови дотримання деяких традиційних правил. Отже, на 
життєвому шляху релігія створює якусь карту для навігації, 
допомагає долати невпевненість і невизначеність у житті. Інглхарт 
підкреслює, що однією з найбільш потужних функцій релігійних 
систем є функції сугестії відносно спільноти віруючих. Релігія 
слугує  своєрідним джерелом розради і комфорту, і, на додаток до 
терапії складних ситуацій, підтримує схвалення неминучих 
обставин, таких, як смерть, страждання, розчарування [10, с. 504]. 
Не менш важливою функцією релігії виступає інтерпретаційна 
функція, що розкривається, наприклад, в дискусіях про 
несправедливість життя, з поясненням того, чому, наприклад, 
«погані речі трапляються з добрими людьми», і навпаки. Дюркгейм 
з цієї позиції стверджує, що релігія пропонує фундамент для 
розуміння і прийняття таких несправедливостей і допомагає людям 
не відокремлювати себе від суспільства при переживанні 
розчарування і дезорієнтації [1, c. 335]. Нарешті, говорячи про 
релігію як про джерело еквіфінальних смислів, варто згадати про 
можливості за допомогою релігії задовольняти потреби 
інтелектуального характеру. Елементарні питання, які виникають в 
людському житті, наприклад, питання про мету життя, досить 
часто отримують свої відповіді в релігії [10, с. 504; 9, с. 37]. 
Справді, релігія задовольняє інтелектуальну допитливість по 
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значущих для людини питаннях, інтерпретуючи походження і 
значимість людського життя [9, с. 285] та стратегії її інтерпретації 
[10. с. 504]. 

Висновки. Таким чином, традиційні способи бачення світу за 
умов секуляризації були заміненими профанним і науковим 
світоглядом. З цієї причини, можна стверджувати, що духовність і 
божественність більш не сприймаються як постійно присутні в 
навколишньому середовищі, а їх атрибути зміщуються на соціальні 
утворення, що призводить до заміни інтерперсональних відносин 
людини із Вищою силою громадо-опосередковуючими [7, c. 546]. 

За умов секуляризованої соціальності, люди, вважаючи себе 
релігійними, оцінюють релігійний вплив на їхнє життя як менш 
важливий в порівнянні з минулими епохами [12, c. 513]. Отже, 
соціальне життя все більше і більше зазнає зниження впливу релігії 
та церкви [4, c. 42], оскільки світські переконання і світськість 
постійно посилюються у світогляді західних суспільств. З іншого 
боку, процес секуляризації характеризує вихід інституційних 
церков за межі тих сфер, які були контрольованими ними або 
перебували під їх впливом. Це вперше виявилося в відокремленні 
церкви від держави, і в експропріації церковних цінностей і 
територій в 18-му столітті, як вже було відзначено раніше [12, 
c. 33]. У результаті церкви і релігійні інститути втратили своє 
багатство, престиж і вплив у суспільстві. Зменшення їх політичного 
і соціального впливу, навіть у нашому нинішньому столітті, є 
цілком очевидними.  
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Авторське резюме 

Статтю присвячено пенітенціарній соціології, як окремому 
напрямку у рамках соціологічної науки. Автором розглянуто дану галузь 
соціології та її місце у вітчизняному науковому дискурсі. Зокрема 
окреслено проблемне поле пенітенціарної соціології та виділені окремі 
питання, які постають перед науковцями в її межах. Як державний 
орган українська виправна система забезпечує виконання кримінальних 
покарань накладених на громадян відповідно до закону. Разом із тим, 
головна соціальна функція пенітенціарної системи по відношенню до 
суспільства полягає не стільки в ізоляції, скільки у виправленні 
засуджених. Тому дослідження пенітенціарної проблематики має не лише 
наукове, а й важливе практичне значення. У статті розглянуто тенденції, 
які притаманні сучасній вітчизняній пенітенціарній системі, що на 
даний час перебуває у стані реформування. Здійснено огляд умов, в яких 
функціонує пенітенціарна система, та їхній вплив на процес 
ресоціалізації засуджених. Зокрема розглянуто питання забезпечення 
засуджених роботою та роль праці в їх виправленні. Також приділено 
увагу висвітленню ролі релігії у ресоціалізації засуджених. У статті також 
зроблено аналіз теоретико-методологічних витоків дослідження 
пенітенціарної проблематики у рамках саме соціологічного дискурсу. 
Зауважуючи на тому, що в українській науці переважають саме 
кримінологічні підходи до вивчення пенітенціарної 
проблематики,автором здійснено аналіз вітчизняного доробку 
дослідження пенітенціарної сфери крізь призму соціології. Крім 
того,зосереджено увагу на соціологічній складовій дослідження 
пенітенціарної проблематики – а саме, на вивченні тюремного соціуму та 
злочинного світу у місцях несвободи та їхнього впливу на особистість 
засудженого та перспективи його ресоціалізації. Приділено увагу 
питанню соціального портрету засудженого, який мав би вбирати в собі 
не лише соціально-демографічні та кримінологічні характеристики 
засуджених, а й більш детальну інформацію, яка дасть змогу пролити 
світло на процес їхньої ресоціалізації та її подальші перспективи після 
звільнення. В цілому автором розглянуто широке, але не вичерпне коло 
питань, на які здатна відповісти пенітенціарна соціологія. 
Ключові слова: пенітенціарна система, установа виконання покарань, 

тюремний соціум, засуджений, ресоціалізація. 
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Чаплик Николай Николаевич 

 
Авторское резюме 

Статья посвящена пенитенциарной социологии, как отдельному 
направлению в рамках социологической науки. Автором рассмотрена 
данная отрасль социологии и ее место в отечественном научном 
дискурсе. В частности, обозначено проблемное поле пенитенциарной 
социологии и выделены отдельные вопросы, которые встают перед 
учеными в ее границах. Как государственный орган украинская 
исправительная система обеспечивает исполнение уголовных наказаний, 
наложенных на граждан в соответствии с законом. Вместе с тем, главная 
социальная функция пенитенциарной системы по отношению к 
обществу заключается не столько в изоляции, сколько в исправлении 
осужденных. Поэтому исследование пенитенциарной проблематики 
имеет не только научное, но и важное практическое значение. В статье 
рассмотрены тенденции, присущие современной отечественной 
пенитенциарной системе, которая в настоящее время находится в 
состоянии реформирования. Осуществлен обзор условий, в которых 
функционирует пенитенциарная система, и их влияние на процесс 
ресоциализации осужденных. В частности, рассмотрен вопрос 
обеспечения осужденных работой и роль труда в их исправлении. Также 
уделено внимание освещению роли религии в ресоциализации 
осужденных.В статье также сделан анализ теоретико-методологических 
истоков исследования пенитенциарной проблематики в рамках именно 
социологического дискурса. Обращая внимание на то, что в украинской 
науке преобладают именно криминологические подходы к изучению 
пенитенциарной проблематики, автором всё же проведен анализ 
отечественных публикаций о пенитенциарной сфересквозь призму 
социологии. Кроме того, сосредоточено внимание на социологической 
составляющей исследования пенитенциарной проблематики – а именно, 
на изучении тюремного социума и преступного мира в местах несвободы 
и их влияния на личность осужденного и перспективы его 
ресоциализации. Уделено внимание вопросу социального портрета 
осужденного, который должен вбирать в себя не только социально-
демографические и криминологические характеристики осужденных, но 
и более подробную информацию, которая даст возможность пролить свет 
на процесс их ресоциализации и ее дальнейшие перспективы после 
освобождения. В целом автором рассмотрен широкий, но не 
исчерпывающий круг вопросов, на которые способна ответить 
пенитенциарная социология. 
Ключевые слова: пенитенциарная система, учреждение исполнения 

наказаний, тюремный социум, осуждённый, ресоциализация. 
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PENALTY SOCIOLOGY IN UKRAINE AS SCIENTIFIC DIRECTION 
 

Mykola Chaplyk  
 

Abstract 
The article is devoted to penitentiary sociology, as a separate direction 

within the framework of sociological science. The author considers this 
branch of sociology and its place in the national scientific discourse. In 
particular, the problematic field of penitentiary sociology is outlined and 
some issues are addressed to scientists within it. As a state body, the 
Ukrainian correctional system ensures execution of criminal penalties 
imposed on citizens in accordance with the law. At the same time, the main 
social function of the penitentiary system in relation to society is not so 
much in isolation, but in the correction of convicts. Consequently, the study 
of penitentiary issues has not only scientific but also important practical 
significance. The article deals with the trends that are inherent in the 
modern domestic penitentiary system, which is currently in a state of 
reform. An overview of the conditions in which the penitentiary system 
functions and their influence on the process of re-socialization of convicts is 
carried out. In particular, the issues of providing prisoners with work and 
the role of labor in their correction were considered. The author paid 
attention to highlighting the role of religion in the re-socialization of convicts. 
The article also analyzes theoretical and methodological sources of the study 
of penitentiary problems within the framework of sociological discourse. As 
the theoretical basis of this work is taken the concept of the total institute 
E. Hoffmann. Observing that in Ukrainian science precisely the 
criminological approaches to the study of penitentiary problems prevail, the 
author analyzed the domestic study of the penitentiary sphere through the 
prism of sociology. The author considers modern tendencies that are 
inherent in the Ukrainian penitentiary system. In particular, such a factor as 
the decrease in the number of convicts in recent years is linked to the policy 
of the state aimed at reducing the number of prisoners in prisons. In recent 
years, the number of convicts has decreased both through the amnesty and 
liberalization of punishment, as well as owing to external factors, namely, 
the war in the east and the temporary occupation of the Donbas and the 
annexation of the Crimea by Russia. In addition, the focus is on the 
sociological component of the study of penitentiary issues – namely, on the 
study of prison society and the criminal world in places of non-freedom. The 
attention was drawn to the issue of the social portrait of the convicted 
person who would have absorbed not only the socio-demographic and 
criminological characteristics of the convicts serving in penitentiary 
institutions, but also more detailed information that would allow them to 
shed light on the process of their re-socialization, its further prospects after 
dismissal and would take into account the probability of occurrence of 
possible risks for public safety. Moreover, attention was paid to the issue of 
the problems of penitentiary workers who also suffer from the negative 
impact of the prison as a total institution. In general, the author considers a 
broad, but not exhaustive circle of questions that can be answered by 
penitentiary sociology. 
Key words: prison system, the establishment of the penitentiary, the prison 

society, convicted, resocialization. 
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Постановка проблеми. Пенітенціарна соціологія є достатньо 
новим напрямком у межах вітчизняної соціологічної науки, що 
починає виокремлюватися на початку ХХІ ст. До цього дослідження 
пенітенціарної проблематики на території України проводилися у 
рамках інших наук – в першу чергу права (кримінального права, 
кримінально-виконавчого права, криміналістики, кримінології 
тощо), а також психології (юридичної психології), психіатрії (судової 
психіатрії), державного управління, філософії т. ін. Слід зазначити, 
що, незважаючи на розвиток вітчизняної соціологічної науки, робіт 
з пенітенціарної соціології загалом залишається дуже мало. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Пенітенціарна 
проблематика починає розглядатися ще у роботах соціологів ХІХ ст. 
Так, французький соціолог та кримінолог Г. Тард на матеріалах 
численних кримінальних справ досліджував злочинців та зокрема 
французьку пенітенціарну систему [10]. На особливу увагу 
заслуговують соціологічні розвідки Ф. Тьонніса, який на значній 
вибірці (3500 осіб) досліджував соціологічні характеристики 
засуджених: походження, сімейні умови, освіту, професію, 
фактичне заняття, тип поселення, в якому вони проживали до 
вчинення злочину, місце постійного проживання і т. ін. [6, с. 146]. 

Сучасна теоретико-методологічна основа дослідження 
пенітенціарної проблематики побудована на науковій спадщині 
західних соціологів ХХ ст., серед яких на особливу увагу 
заслуговують ідеї Е. Гофмана, пов’язані із таким явищем як 
тотальний інститут. Власне це поняття і ввів до наукового обігу 
американський соціолог та під ним мав на увазі «місце проживання 
та роботи, де значна кількість людей знаходяться в однаковій 
ситуації, відрізані від більшої спільності на відчутний період часу, 
спільно слідують закритому циклу життя, який формально 
адмініструється». Тотальні інститути бувають п’яти видів:  

1) інститути, які покликані доглядати за людьми, нездатними 
доглядати за собою і безпечними для суспільства;  

2) інститути, які покликані допомогти людям, які не можуть 
доглядати за собою та представляють ненавмисну загрозу для 
суспільства;  

3) інститути, створені для захисту суспільства від тих, хто 
може представляти небезпеку;  

4) інститути, створенні для ефективного виконання певних 
видів робіт;  

5) інститути, які добровільно відділяють себе від світського 
життя та пов’язані з релігією [1, с. 144-145]. 

Згідно до типології тотальних інститутів Е. Гофмана 
пенітенціарні заклади належать до третього виду інститутів, які 
«захищають суспільство від навмисної небезпеки з боку певних 
осіб, по відношенню до яких застосовуються санкції як до девіантів 
і не передбачаються завдання забезпечення їхнього блага» [1, 
с. 145]. 
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Питання покарання та його еволюцію розглядає у своїй праці 
М. Фуко [12]. Французький дослідник аналізує величезні зміни, які 
відбулися у європейській пенітенціарній системі за короткий 
проміжок часу, внаслідок чого позбавлення волі стало головною 
формою покарання. У рамках західної соціальної думки на 
пенітенціарну систему є різні, інколи діаметрально протилежні 
погляди. Так норвезький дослідник Н. Крісті є одним із засновників 
та яскравих представників такого напрямку як аболіціонізм у 
кримінології. Ідея даного напрямку полягає у стремлінні до повної 
відмови від інституту в’язниці та більш ширше – у відмові від 
кримінального права. Питання покарання та його виконання 
повинні спільно вирішувати близькі та родичі злочинця та жертви. 

Цікавим для розуміння сутності пенітенціарної системи та її 
впливу на особистість є дослідження американського соціального 
психолога Ф. Зімбардо щодо поведінки індивіда в умовах в’язниці 
або знаменитий Стенфордський експеримент. Внаслідок 
експерименту були зроблені важливі висновки щодо реакції 
людини на обмеження або позбавлення волі та на умови тюремного 
життя, а також вплив нав’язаної соціальної ролі (в’язня чи 
охоронця) на особистість. На пострадянському просторі вперше 
поняття «пенітенціарна соціологія» було вжито російським 
дослідником Ю. Алфьоровим, який є автором цілої низки 
навчальних та наукових видань, у назві яких вживається дане 
поняття [2; 3]. Це фактично ознаменувало появу пенітенціарної 
соціології як наукового напрямку у даному регіоні. 

Серед сучасних вітчизняних дослідників, роботи яких можна 
віднести до пенітенціарної соціології, слід відзначити праці 
В. Проскури, який розглядає різні аспекти пов’язані із 
пенітенціарною системою: технології соціальної адаптації колишніх 
засуджених, роль церкви у процесі ресоціалізації засуджених [8; 9]. 
Вітчизняні дослідники звертають увагу й на інші аспекти даної 
проблематики. Так історичні особливості функціонування 
пенітенціарної системи розглядаються у статті В. Бурлачука [4], 
Т. Мосійчук досліджувала соціальну реабілітацію соціально-
депривованих категорій населення, у тому числі й засуджених 
жінок [7], О. Васильченко розглядає особливості соціальної роботи 
із засудженими [5] тощо. 

Метою статті є розгляд пенітенціарної соціології як окремого 
напрямку у рамках вітчизняної соціологічної науки та окреслення 
кола проблем, які стоять перед нею. 

Виклад основного матеріалу. Об’єктом дослідження 
пенітенціарної соціології є пенітенціарна система як державна 
установа та соціальний інститут. У даній роботі ми будемо вживати 
поняття «пенітенціарна» та «виправна» як синонімічні та 
рівнозначні. Відтак, пенітенціарна соціологія здатна охопити цілий 
комплекс питань, які, наприклад, можна об’єднати навколо таких 
напрямків, як: 
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− дослідження пенітенціарної проблематики крізь призму 
таких понять, як свобода, покарання, ізоляція, виправлення, 
стигма, соціальний контроль, тотальний інститут тощо. 

− особистість засудженого у якості предмету наукового 
аналізу. У рамках даного напрямку традиційно існує широке поле 
для діяльності не лише в рамках соціологічної науки, а й у рамках 
інших наук – кримінології, психології, педагогіки, філософії тощо; 

− вплив ув’язнення на засудженого та процес мінімізації його 
негативних наслідків: дезадаптації, депривації, маргіналізації, 
стигматизації тощо; 

− процес ресоціалізаціїта виправлення засудженого та 
механізми забезпечення його ефективності; фактори, які сприяють 
виправленню та ресоціалізації засудженого – праця, отримання 
професії та освіти в установах виконання покарань,віра в Бога і 
т. ін. Даний напрямок має практичне значення у площині 
психології, соціальної роботи тощо; 

− тюремний соціум як спільнота засуджених, його сутність та 
особливості у рамках вітчизняної пенітенціарної системи на даному 
етапі, його вплив на засуджених в цілому та на процес ресоціалізації 
індивіда зокрема, мінімізація негативних наслідків такого впливу; 

− злочинний світ у місцях несвободи: його традиції, 
субкультура, неформальні норми та приписи у розрізі соціології; 

− взаємовідносини між засудженими та працівниками 
пенітенціарних органів та їх взаємовплив одне на одного; 

− особливості відбування покарання в залежності від його 
терміну, довічне позбавлення волі як вид покарання та його 
соціальні наслідки для суспільства; 

− соціологічний моніторинг забезпечення прав людини за 
гратами; 

− дослідження широкого спектру проблем, які постають перед 
працівниками виправної системи; проблеми професійної деформації 
та професійного вигорання персоналу виправної системи; 

− виправна система в умовах реформування, соціологічний 
супровід реформ у пенітенціарній сфері; 

− організаційні, управлінські, кадрові, матеріально-технічні, 
соціальні, правові тощо питання, які стоять перед виправною 
системою як державним органом та соціальним інститутом та 
впливають на її функціонування і т. ін. 

Сучасна вітчизняна пенітенціарна система йде шляхом 
гуманізації покарання, який на даний момент є домінуючою ідеєю 
в європейській соціальній думці. Водночас, ми маємо чітко 
усвідомлювати – якою б гуманною не була пенітенціарна система, 
вона все ж виконує репресивну роль у суспільстві, зокрема 
реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних 
покарань, забезпечення формування системи наглядових, 
соціальних, виховних та профілактичних заходів, які 
застосовуються до засуджених та осіб, узятих під варту [11] і т. ін. 
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У межах пенітенціарної системи власне й відбувається 
кримінальне покарання тих, кого за рішенням суду визнано 
злочинцем. Варіюється лише суворість покарання: від обмеження 
волі до довічного позбавлення волі. Протягом останніх десятиліть 
вітчизняна пенітенціарна система також йде шляхом зменшення 
кількості засуджених. За останні десять-п’ятнадцять років кількість 
засуджених істотно зменшилася. Говорячи про сьогоднішню 
чисельність засуджених в установах виконання покарань варто 
також брати до уваги її зменшення і внаслідок війни на сході 
країни та анексії Криму. Так, у тимчасово окупованих районах 
Донецької та Луганської областей залишилися десятки 
пенітенціарних закладів та тисячі засуджених за українським 
законодавством громадян, а в анексованому Криму, залишилося 
п’ять вітчизняних виправних установ, які наразі знаходяться під 
російською юрисдикцією. 

Комплекс проблем, які стоять перед вітчизняною 
пенітенціарною системою містить у собі як проблеми, що були 
успадковані від радянської виправно-трудової системи та які у 
сучасних умовах виглядають певним анахронізмом, так і проблеми, 
які постали перед нею вже за доби незалежності. Переважно це 
стосується матеріально-технічної бази, побутових та санітарно-
гігієнічних умов, в яких перебувають засуджені, якості медичного 
обслуговування, забезпечення прав людини в місцях несвободи, 
проблем, які стоять перед персоналом виправних установ і т. ін. 
Водночас пріоритетним питанням у діяльності пенітенціарної 
системи було та залишається питання ресоціалізації або 
виправлення засуджених. 

Одним із актуальних та злободенних питань, що мають 
безпосереднє відношення до ресоціалізації засуджених є праця у 
місцях позбавлення волі. Забезпечення засуджених працею є 
відомою практикою ресоціалізаціїта виправлення, яка 
використовувалася у різних країнах,суспільних системах та 
історичних епохах та зарекомендувала себе як достатньо 
ефективна. Так, в системі виконання покарань у радянські часи 
праця була ключовим елементом у процесі виправлення 
засудженого. Власне праця як інструмент ресоціалізації почала 
використовуватися ще на зорі появи пенітенціарної системи в її 
сучасному розумінні. Так одна з пенітенціарних моделей – 
обернська пенітенціарна система, яка виникла та була поширеною 
у ХІХ – на початку ХХ ст. – вважала працю головним фактором у 
процесі виправлення засудженого. В українській пенітенціарній 
системі справи із питанням забезпечення засуджених роботою є 
гіршими, ніж у радянські часи. Будь-яка колонія є державною 
установою (в Україні немає приватних в’язниць) та забезпечення 
засуджених роботою наштовхується на різні труднощі та перепони, 
які пов’язані не лише із економічними чинниками, а й із 
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бюрократичними, юридичними, корупційними та іншими 
моментами. 

Також одним із чинників, який сприяє подальшій інтеграції 
засудженого у суспільство, а відтак і ресоціалізації та виправленню 
є отримання засудженими освіти та професійної кваліфікації в 
установах виконання покарань. Говорячи про особистість 
засудженого з точки зору пенітенціарної соціології варто 
зосереджувати увагу не лише на демографічних, психологічних чи 
кримінологічних характеристиках засудженого, а й на 
максимально широкому спектрі соціальних факторів, розуміння 
яких давало б змогу накреслити шляхи його подальшої 
ресоціалізації. Тюремний соціум або вся сукупність засуджених 
також є важливим об’єктом для дослідників. У даному разі для 
соціологів тут безперечно є широке поле для діяльності. Дана 
спільнота є певним зрізом суспільства та одночасно своєрідною 
державою у державі. Ті, хто перебувають у місцях позбавлення 
волі, ті, хто в них колись перебував, ті, хто займається 
кримінальними практиками та може потрапити до місць 
позбавлення волі складають певну страту суспільства. Водночас ні 
для кого не є секретом, що спільнота засуджених впливає на 
процес ресоціалізації окремого індивіда у місцях позбавлення волі. 
Тому, досліджуючи процес ресоціалізаціїми не можемо оминути 
увагою такий елемент пенітенціарної системи як тюремний соціум. 

Отже, перед пенітенціарною системою постає цілий комплекс 
проблем матеріально-технічного, кадрово-професійного, 
організаційно-управлінського, соціально-правового характеру 
тощо, який держава намагається розв’язати шляхом її 
реформування. Водночас сам процес реформ у даній сфері є доволі 
неоднозначним та викликає критику з боку експертів[13]. Варто 
зазначити, що виправна система є доволі закритою для суспільства 
навіть у порівнянні з іншими тотальними інститутами. Певна 
демократизація та відкритість, яка відбувається останнім часом, не 
вирішують проблеми. Це зрозуміло, адже згідно із законодавством 
установи виконання покарань є режимними об’єктами і їх 
відкритість можлива лише до певної міри. 

Працівники пенітенціарної системи є особливою професійною 
категорією, яку у суспільстві не надто жалують увагою, більше 
зосереджуючись на проблемах засуджених. Однак, дана 
професійна категорія суспільства також потребує уваги як з боку 
держави та суспільства в цілому, так і з боку науковців. Згідно із 
Е. Гофманом особливістю тотальних інститутів є те, що в них «у 
тісній залежності один від одного опиняються як підконтрольні, так 
і контролюючі, при цьому перші нерідко виробляють засоби 
неформального контролю над формальною контрольною системою». 
Крім того, «тотальний інститут, фактично, поглинає свого 
співробітника повністю» [1, с. 144].  
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На окрему увагу заслуговує дослідження ролі релігії у процесі 
ресоціалізації засуджених. Під релігією ми розуміємо, в першу 
чергу, християнство як найбільш поширену релігію в українському 
суспільстві у всьому різноманітті конфесій та деномінацій, 
представники яких приймають участь у ре соціалізації та 
виправленні засуджених. На державному рівні робота тюремних 
служителів регулюється у вигляді служби тюремних капеланів. 
Зокрема, ефективність роботи християнської церкви відзначають 
як самі засуджені та їхнє соціальне оточення на свободі, так і 
працівники пенітенціарних служб. Звичайно, це не означає, що 
присутність релігії у місцях позбавлення волі автоматично 
призводить до масового виправлення засуджених. Адже 
виправлення є індивідуальним актом, який, як правило, є 
тривалим у часі. Тому для тюремного служителя духовне спасіння 
бодай одного засудженого, його покаяння та навернення до 
праведного життя, а згодом і повернення у якості законослухняного 
громадянина у суспільство, вже є свідченням того, що він не марно 
служить у місцях позбавлення волі і заради такого результату 
невпинно працювати. 

Висновки. Таким чином, пенітенціарна соціологія, по-перше, 
має ґрунтовну теоретико-методологічну базу для подальших 
наукових розвідок саме у руслі соціологічної науки, по-друге, 
пенітенціарна соціологія, передусім завдячуючи розвитку західної 
соціальної думки, накопичила значний емпірико-прикладний 
досвід, по-третє пенітенціарна соціологія має широке предметне 
поле у рамках дослідження вітчизняної виправної системи та 
охоплює значне коло питань. Отже, пенітенціарна соціологія є 
перспективним напрямком у рамках вітчизняної соціологічної 
науки та містить у собі значний потенціал для подальшого 
розвитку. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ  
У ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 
Передерій Марина Олександрівна 

науковий співробітник, 
Дослідницький Центр «SPHERA» 

 
Авторське резюме 

Стаття присвячена розгляду сутності комунікативної культури, її 
специфіки та формуванню у сфері публічного адміністрування. 
Розглядається роль комунікативної культури в складі професійної 
культури. Визначається система понять, що виступають базовими для 
розуміння сутності комунікативної культури. Автором визначені 
компоненти, які формують комунікативну культуру державних 
службовців. З’ясовано, що комунікативна культура формується під 
впливом соціальних, психологічних та культурологічних умов та 
неодмінно спирається на ті норми і вимоги, які висуває суспільство на 
певному етапі свого розвитку перед державними службовцями. 

Автор розглядає комунікативну культуру державних службовців як 
особливе складне духовно-практичне утворення особистості, яке охоплює 
засвоєні соціальні норми та вимоги щодо професійного спілкування, 
розвинені механізми комунікативної взаємодії з людьми, набутий 
практичний досвід комунікативної діяльності. Комунікативна культура 
формується під впливом соціальних, психологічних та культурологічних 
умов, вона неодмінно спирається на ті норми і вимоги, які висуває 
суспільство на певному етапі свого розвитку перед державними 
службовцями, які покликані дотримуватися їх у своїй професійній 
діяльності. 
Ключові слова: комунікативна діяльність, комунікативна 

компетентність, державна служба, комунікативна культура. 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
У ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
Передерий Марина Александровна 

 
Авторское резюме 

В статье рассматриваются сущность коммуникативной культуры, 
её специфика и формирование в сфере публичного администрирования. 
Рассматривается роль коммуникативной культуры в составе 
профессиональной культуры. Определяется система понятий, 
выступающих базовыми для понимания сущности коммуникативной 
культуры. Автором определены компоненты, которые формируют 
коммуникативную культуру государственных служащих. Выяснено, что 
коммуникативная культура формируется под влиянием социальных, 
психологических и культурологических условий и непременно опирается 
на те нормы и требования, которые выдвигает общество на 
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определенном этапе своего развития перед государственными 
служащими. 

Автор рассматривает коммуникационную культуру 
государственных служащих как особое сложное духоано-практическое 
образование личности, которое охватывает усвоенные социальные 
нормы и требования к профессиональному общению, развитые 
механизмы коммуникационного взаимодействия с людьми, полученный 
практический опыт коммуникационной деятельности. 
Коммуникационная культура формируется под влиянием социальных, 
психологических и культурных условий, она непременно опирается на те 
нормы и требования, которые выдвигает общество перед 
государственными служащими на определенном этапе своего развития, 
корме того, требует их выполнения в профессиональной деятельности, 
контролируя функционеров. 
Ключевые слова: коммуникативная деятельность, коммуникативная 

компетентность, государственная служба, коммуникативная 
культура. 
 

THE PROBLEM FORMATION OF COMMUNICATIVE CULTURE  
IN CIVIL SERVANTS 

 
Marina Perederiy  

 
Abstract 

The article is devoted to consideration of the essence of communicative 
culture, its specificity and formation in the field of public administration. 
The role of communicative culture as a part of professional culture is 
considered. The system of concepts, which serve as the basis for 
understanding the essence of communicative culture, is determined. The 
author identifies the components that form the communicative culture of 
civil servants. It has been found out that communicative culture is formed 
under the influence of social, psychological and cultural conditions and 
necessarily relies on those norms and requirements that the society puts 
forward at a certain stage of its development towards civil servants. 

The author considers the communicative culture of civil servants as a 
special complex spiritual and practical formation of the individual, which 
covers the acquired social norms and requirements for professional 
communication, developed mechanisms of communicative interaction with 
people, acquired practical experience of communicative activities. 
Communicative culture is formed under the influence of social, psychological 
and cultural conditions, and it is necessarily based on those norms and 
requirements that the society poses at a certain stage of its development to 
civil servants who are called upon to adhere to them in their professional 
activities.by job descriptions, but also explain, prove and convince. 
Key words: communicative activities, communicative competence, public 

service, communicative culture. 
 
Постановка проблеми. У сучасному українському суспільстві 

підвищуються вимоги до змісту та якості професійної діяльності 
державних службовців, ускладнюються вимоги до їх кваліфікації, 
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професійних та особистих особливостей. Тем не менш, очевидно, 
що якість діяльності органів влади залежить від конкретних людей, 
їх особливостей і кваліфікації. За родом службової діяльності 
державний службовець постійно спілкується з громадянами, 
керівниками підприємств, організацій, різних установ та 
підрозділів органів влади, тобто діяльність носить комунікативний 
характер. Це передбачає наявність професійно-значущих 
комунікативних умінь і навичок здійснювати соціальну взаємодію, 
що забезпечують результативність та ефективність вирішення 
професійних завдань, встановлювати адекватні міжособистісні та 
конвенціональні стосунки в різних ситуаціях. 

Розробка нових видів, форм і методів державного управління, 
зокрема, спрямування наукового пошуку в напрямку розвитку 
комунікативної культури держслужбовців, є нагальною потребою 
сучасного демократичного суспільства і стає надзвичайно 
важливою проблемою сьогодення. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Проблема 
комунікації у галузі державного управління перебуває у полі зору 
багатьох фахівців: В. Д. Бакумова, В. М. Князєва, І. А. Василенка, 
С. М. Серьогіна, В. О. Шамра, А. М. Ткаченка, О. Ю. Оболенського, 
в роботах яких дається характеристика комунікативних зв’язків у 
системі державного управління. Комунікація в аспекті оцінювання 
ефективності діяльності суб’єктів державного управління 
розглядається І. В. Розпутенком, Г. П. Ситником, Л. Є. Шкляром. 
Аналіз щодо проблем організації підготовки фахівців у галузі 
державного управління здійснений М. М. Білинською, 
В. І. Луговоговим, Я. Ф. Радишем, В. В. Юрчишиним та багатьма 
іншими. 

Ґрунтовні описання внутрішньоорганізаційних і зовнішніх 
комунікацій дають у галузі менеджменту роботи М. Альберта, 
М. Х. Мескона, Ф. Хедоурі, Ю. К. Баженова, Дж. В. Ньострома, 
Л. Н. Албастової К. Девіс, Г. В. Осовської та багатьох інших авторів. 

Віддаючи належне науковому доробку названих авторів, слід 
відзначити, що питання цілісного теоретичного обґрунтування 
формування комунікативної культури державних службовців на 
базі комплексного науково-методичного підходу знаходиться на 
етапі зародження, недостатньо дослідженим залишається 
понятійно-категорійний апарат зазначеної проблеми. Вказані 
обставини визначили вибір теми і головну мету даної статті, 
зумовили її актуальність та практичне значення. 

Метa статті полягає у вивченні сутності та особливостей 
формування комунікативної культури працівників сфери 
публічного адміністрування.  

Виклад основного матеріалу. Відзначимо, що розвиток 
засобів комунікації й викликані цим зміни в житті всього 
суспільства й окремих індивідів обумовили потребу в осмисленні 
комунікативної культури як соціально-культурного феномена 
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багатьма науками: філософією, культурологією, соціологією, 
психологією, педагогікою, лінгвістикою, політологією. Саме тому 
питання її формування завжди досліджувалися в різних аспектах 
(культура спілкування, поводження, міжособистісні відносини, 
мовна культура й т.д.). З розвитком техніки, соціальних, 
політичних, економічних змін, трансформацій у системі культурних 
цінностей, змінювалася й специфіка комунікаційної діяльності у її 
змістовних, формальних, технічному аспектах, що актуалізувало 
нові завдання й напрямки дослідження такої категорії як 
комунікативна культура.  

На сьогодні існує безліч визначень комунікативної культури: 
від дуже простих («комунікативна культура – це вміння слухати й 
розуміти почуте» [9, с. 38]) до надто складних («комунікативна 
культура – це інтеріоризовані патерни рапортних взаємодій на 
вербальному й невербальному рівнях репрезентації особистісних 
потреб» [9, с. 39]). Так, російський науковець Г. Тараторкін 
зазначає, що: «комунікативна культура – це позиція особистості, що 
проявляється в потребі взаємодії з іншими суб’єктами, цілісності й 
індивідуальності, творчому потенціалі людини і її здатності 
підтримувати комунікації, доброзичливе відношення до оточуючих 
суб’єктів» [11, с. 314]. Інша російська дослідниця О. Маслова 
впевнена, що комунікативна культура повинна розглядатися як 
система внутрішніх ресурсів, які необхідні для створення 
ефективної комунікації у певному колі ситуації особистісної 
взаємодії. Отже, відзначає дослідниця, «комунікативна культура – 
це сукупність спеціальних комунікативних якостей особистості, 
здібностей, знань, умінь, навичок завдяки яким, індивід 
попереджує виникнення певних труднощів й прогнозує 
результативність міжособистісної і професійної взаємодії. Загалом 
комунікативна культура особистості є проявом особистісної 
рефлексії, інтеріорізованим досвідом загальнолюдської культури, 
що й зумовлює індивідуальну своєрідність особистості» [7, с. 81].  

Більшість сучасних дослідників стверджують, що поняття 
«комунікативна культура» є досить складним за структурою й 
інтегративним за природою. Так, російські дослідники І.Смирнова 
та О.Смирнова вичленували наступну систему понять, що 
виступають базовими для розуміння сутності комунікативної 
культури:  

– комунікація, мовна комунікація, вербальна й невербальна 
комунікація;   

– мова й мовлення, функції мови й мовлення (інформаційна, 
агітаційна, емотивна, метамовна);  

– мовлення й мислення, внутрішнє й зовнішнє мовлення;  
– мовна ситуація, мотив висловлення; 
– мовна дія (комунікативний акт) і її етапи: підготовка 

висловлення, структурування висловлення, перехід до зовнішнього 
мовлення;  
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– сприйняття мовлення і його стадії: перехід з акустичного або 
графічного коду на код внутрішнього мовлення; розшифровка 
синтаксичних структур, граматичних форм; розуміння загального 
плану висловлення; розуміння задуму й мотивів висловлення; 
оцінка отриманої інформації; розуміння вибору форми і мовних 
засобів;  

– розуміння, зворотний зв’язок, контекст (експліцитний – 
вербальний і невербальний – і імпліцитний);  

– форми мовної комунікації (усна й письмова), типи мовної 
комунікації, види мовної діяльності (говоріння, слухання, читання, 
листування);  

– модель мовної комунікації та її компоненти: адресант, 
адресат, повідомлення [10, с. 49]. 

Розглядаючи роль комунікативної культури в складі 
професійної культури,  В. Садовська виділяє дві підструктури: 

– цінності, знання, уміння, навички,  особистісні якості, 
значимі для реалізації ефективної професійної діяльності 
(діяльністна); 

– цінності, знання, уміння, навички, особистісні якості, 
значимі для реалізації ефективного професійного спілкування 
(комунікативна). 

Але ці дві підструктури не можна представити у вигляді двох 
окремих компонентів професійної культури, що існують як дві 
сторони того самого явища, навпаки вони взаємопроникають, 
накладаються один на одного. Комунікативна складова при цьому 
відіграє важливу роль. Вона дозволяє екстеріоризувати компоненти 
діяльністної складової, тобто знання, уміння, особистісні якості, 
реалізувати їх на практиці, донести їх до контрагента, 
«вiзуалізувати» їх. Вищевикладене дозволяє виділити в 
комунікативній культурі три компоненти: інваріантний 
(аксіологічний), що представляє основні цінності комунікативної 
культури, технологічний, який відображає операційну сторону 
спілкування, й варіативний, що включає комунікативно-значимі 
якості особистості. 

Комунікативна культура у сучасних умовах постає ціллю 
(культура діалогу), підґрунтям (взаєморозуміння), засобом 
регламентації (культура професійного і повсякденного спілкування) 
комунікативних процесів. На наш погляд, термін «комунікативна 
культура» логічно пов’язує визначення сутності спілкування 
(взаємодія, стосунки, відносини, контакти, обміни тощо) у певну 
систему, визначає спілкування як цілісне суспільне і духовне, 
зокрема психологічне і моральне утворення. Крім того, визначення 
комунікації за допомогою категорії культури суттєво відрізняє її 
сучасне значення від технократичного, згідно з яким комунікацію 
розглядають лише як мережу каналів, якими передається певна 
інформація. У цьому значенні комунікативна культура близька за 
змістовим визначенням до комунікативної етики, системи 



Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць 

105 

моральних принципів, норм і цінностей, які покликані надавати 
міжособистісним взаєминам гуманістичного значення. Виходячи з 
даних вище визначень, термін «комунікативна культура» 
розуміється й використовується як збагачення, удосконалювання 
нематеріального життя, високий ступінь розвитку акту передачі, 
повідомлення цього життя, заснованого на взаєморозумінні, що 
легко встановлюється. 

Сучасна сфера публічного адміністрування відноситься до 
сфери підвищеної комунікативної відповідальності. Неадекватне 
розуміння усного й письмового повідомлення у відправника й 
одержувача може привести до серйозних збоїв в управлінні, стати 
причиною різного роду помилок, непорозумінь і конфліктів. За 
родом своєї діяльності державному службовцю доводиться не 
тільки оперувати законом, керуватися посадовими інструкціями, 
але й роз’ясняти, доводити та переконувати. Державний 
службовець постійно взаємодіє із громадянами, допомагаючи їм у 
вирішенні соціальних, господарських і особистих проблем; 
спілкується із суб’єктами, що належать до різних соціальних 
прошарків і груп; контактує із представниками різних суспільно-
політичних сил і формувань; обговорює питання, пов’язані з 
виконанням службових обов’язків, прийняттям рішень, 
організацією. Від сучасних державних службовців вимагається не 
лише компетентність, освіченість, але й уміння працювати з 
людьми на високому рівні культурних, професійних, морально-
етичних вимог. Саме тому він повинен бути «професійним 
комунікантом», мати високу комунікативну культуру. 

Під комунікативною культурою як необхідною умовою 
ефективності професійної діяльності державного службовця 
О. Маслова розуміє систему принципів спілкування в середовищі 
публічного адміністрування, встановлений порядок здійснення 
комунікацій в сфері широких соціальних і професійних взаємин і 
контактів [7, с. 83]. Комунікативна культура державного службовця 
це, також, система знань про загальнолюдську і професійну мораль, 
її історію і практику, про стосунки між людьми в процесі 
державно-управлінських відносин, що покликана регулювати, 
заохочувати чи обмежувати поведінку суб’єктів цих відносин з 
метою мінімізації комунікативних протиріч, корегування 
індивідуальних інтересів і цілей із загально-груповими в широкому 
сенсі цього поняття. Основне завдання комунікативної культури 
державного службовця можна визначити як формування таких 
правил організації комунікативного процесу, що сприяють 
взаєморозумінню суб’єктів у процесі державно-управлінських 
відносин [11, с. 319].  

Виходячи з цього, формування комунікативної культури у 
державних службовців передбачає:  

– оволодіння національно-історичним досвідом управлінської 
діяльності;  
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– аналіз впливу релігійних і культурних цінностей на 
професійну поведінку державного управлінця;  

– з’ясування взаємовпливу комунікативної і загальнолюдської 
культур;  

– підтримка, дотримання та створення етичних принципів з 
широкого кола соціальних, побутових, організаційних ситуацій. 

Російський фахівець Г. Тараторкін вважає, що для здійснення 
успішної діяльності у сфері комунікацій державному службовцю 
необхідно мати наступні складові комунікативної культури:  

– на рівні індивіда: природні задатки, пластичність нервової 
системи, гарні репрезентативні системи переробки інформації 
(аудіальна, візуальна); темперамент (активність і емоційність);  

– на рівні суб’єкта спілкування: знання правил спілкування, 
стійкі способи й стилі комунікативного поводження, обумовлені 
характерологічними особливостями; 

– на рівні особистості: потребу в спілкуванні, комунікативну 
спрямованість (на себе, на інших, на завдання), схильності, 
морально-етичні цінності;  

– на рівні індивідуальності: адекватна самооцінка, 
саморегуляція [11, с. 321]. 

Висновки. Отже, в сучасному науковому співтоваристві 
комунікативна культура розглядається як складова частина 
загальної культури поведінки людини, система значень, норм, 
цінностей і зразків поводження, прийнятих у суспільстві, уміння 
особистості організувати комунікативну діяльність. Таким чином, 
комунікативна культура є однією із складових загальної культури; 
вона вдосконалюється в процесі взаємодії людини з оточуючими; 
комунікативну культуру формує зовнішнє середовище, мікро-
соціальне середовище, соціальні установки; її необхідно розглядати 
як привнесене особистісне утворення, яке, впливаючи на якість 
діяльності й комунікації, формується в процесі участі в ній людини. 

Комунікативна культура державних службовців являє собою 
складне духовно-практичне утворення особистості, яке охоплює 
засвоєні соціальні норми та вимоги щодо професійного 
спілкування, розвинені механізми комунікативної взаємодії з 
людьми, набутий практичний досвід комунікативної діяльності. 
Комунікативна культура формується під впливом соціальних, 
психологічних та культурологічних умов, вона неодмінно 
спирається на ті норми і вимоги, які висуває суспільство на 
певному етапі свого розвитку перед державними службовцями, які 
покликані дотримуватися їх у своїй професійній діяльності. Мета 
розвитку ділової комунікації – формування ефективних ділових 
управлінських відносин у сфері державного управління. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні та 
вдосконаленні ефективності методичних та організаційних 
механізмів розвитку рівня комунікативної культури державного 
службовця. 
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МОБІЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Козлова Олена Аркадіївна 

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

 
Авторське резюме 

У статті охарактеризовані особливості інформаційного середовища 
сучасного суспільства. Автором визначені основні характеристики та 
тенденції розвитку ринку телекомунікацій, у тому числі мобільного 
зв’язку. Зазначено, що на даний час система телекомунікацій в Україні 
знаходиться на шляху розвитку і орієнтована на інтеграцію української 
системи зв’язку в світову. Однією з галузей зв’язку, яка займає перше 
місце за темпами розвитку, є мобільний зв’язок. Основними операторами 
українського ринку послуг мобільного зв’язку є: «Vodafone Україна», 
«Lifeсell», «Київстар».  

Використані дані емпіричного дослідження, в якому були 
проаналізовані особливості споживчої поведінки молоді на ринку 
мобільного зв’язку та фактори, які впливають на вибір споживачем 
оператора мобільного зв’язку. Об’єктом дослідження виступала  
студентська молодь. За результатами дослідження найпопулярнішими 
операторами мобільного зв’язку серед студентської молоді є «Vodafone 
Україна» та «Київстар». Більшість  студентів використовує одну SIM-
карту. Основною метою використання мобільного зв’язку є спілкування з 
друзями та родиною і використання мережі Інтернет. Середня кількість 
дзвінків, яку здійснюють респонденти складає 6-10 дзвінків на день. 
Середня сума, яку витрачають студенти на оплату послуг мобільних 
операторів, на місяць складає 41-70 гривень. Переважна частина 
опитаних задоволена своїм мобільним оператором, але є незначна 
кількість тих, хто бажає його змінити. Головною причиною зміни є 
незадоволеність вартістю послуг та Інтернет-трафіком. При обранні 
оператора мобільного зв’язку студенти у першу чергу звертають увагу на  
наявність 3G Інтернету, зручність тарифних планів та якісний 
зв’язок/широку зона покриття.  
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційне 

середовище,мобільний зв’язок, стільниковий зв’язок, мережа 
Інтернет. 
 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СРЕДЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Козлова Елена Аркадьевна 

 
Авторское резюме 

В статье охарактеризованы особенности информационной среды 
современного общества. Автором определены основные характеристики 
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и тенденции развития рынка телекоммуникаций, в том числе мобильной 
связи. Отмечено, что в настоящее время система телекоммуникаций в 
Украине на пути развития и ориентирована на интеграцию украинской 
системы связи в мировую. Одной из отраслей связи, занимающей первое 
место по темпам развития, является  мобильная связь. Основными 
операторами украинского рынка услуг мобильной связи выступают 
«Vodafone Украина», «Lifeсell», «Киевстар». 

Использованы данные эмпирического исследования, в котором 
были проанализированы особенности потребительского поведения 
молодежи на рынке мобильной связи и факторы, влияющие на выбор 
потребителем оператора мобильной связи. Объектом исследования 
выступала студенческая молодежь. По результатам исследования 
самыми популярными операторами мобильной связи среди студенческой 
молодежи является «Vodafone Украина» и «Киевстар». Большинство 
студентов использует одну SIM-карту. Основной целью использования 
мобильной связи является общение с друзьями и семьей и использования 
сети Интернет. Среднее количество звонков, которое осуществляют 
респонденты, составляет 6-10 звонков в день. Средняя сумма, которую 
тратят студенты на оплату услуг мобильных операторов, в месяц 
составляет 41-70 гривен. Большинство опрошенных удовлетворены 
своим мобильным оператором, но есть незначительное количество тех, 
кто желает его изменить. Главной причиной изменения является 
неудовлетворенность стоимостью услуг и Интернет-трафиком. При 
выборе оператора мобильной связи студенты в первую очередь 
обращают внимание на наличие 3G Интернета, удобство тарифных 
планов и качественную связь / широкую зона покрытия. 
Ключевые слова: информационное общество, информационное 

пространство, мобильная связь, сотовая связь, сеть Интернет. 
 

THE MOBILE COMMUNICATION AS INFOMEDIA ELEMENT  
IN MODERN SOCIETY 

 
Elena Kozlova 

 
Abstract 

The modern historical period of society evolution is marked by active 
growth and gaining new value of information and communication 
technologies. The people creating a man-made medium based on 
information. Infomedia is a global network of communications that satisfies 
the data needs of personality and social groups. One of the most important 
components of modern infomedia is a mobile communication. 

Concepts «infomedia» and «media space» began to be actively used in 
sociological science in the second half of the ХХ century because of new level 
of society progress - the post-industrial or information society. 

The author defines the primary specifications and trends of 
telecommunications market evolution, including a mobile communication. It 
is noted that at current time telecommunication system in Ukraine is on the 
path to development and is focused on the integration of the Ukrainian 
communication system into the world. One of the communication branches 
that ranked first by high growth is a mobile communication. The main 
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cellular carriers of the Ukrainian mobile services are «Vodafone Ukraine», 
«Lifecell» and «Kyivstar». 

The data of empirical research in analyze of the features of young 
people consumer behavior on mobile communication market and factors that 
affect consumer choice of carrier was used. Research object is students. 
Based on the research the most popular carriers among students are 
«Vodafone Ukraine» and «Kyivstar». Most of them using one SIM card. The 
main purpose of using mobile communication is to talk to friends and family 
and use the Internet. The average number of calls made by respondents is 6-
10 calls per day. The average amount spent by students to pay for phone bill 
is 41-70 UAH per month. Most of the people interviewed are satisfied by 
their cellular carrier, but here is a small number of those who want to 
change it. The main reason why is dissatisfaction with the cost of services 
and Internet traffic. When choosing a mobile operator students first of all 
pay attention to the availability of 3G Internet, the convenience of tariff plans 
and high-quality connection / wide coverage area. 
Key words: information society, infomedia, mobile communication, the 

Internet. 
 
Постановка проблеми. Сучасний історичний етап розвитку 

суспільства характеризується тим, що інформація, інформаційні та 
комунікаційні технології активно розвиваються та набувають 
нового значення. Особливості сучасного суспільства, його розвиток 
все більше залежить від потреб людини, а не від умов природного 
середовища. Людина створює штучне середовище, в основі якого 
лежить інформація. Інформаційне середовище - це глобальна 
мережа комунікації, що забезпечує задоволення інформаційних 
потреб особистості та соціальних груп. Важливим елементом 
сучасного інформаційного середовища виступає мобільний зв’язок.  

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Слід зазначити, 
що поняття «інформаційне середовище» та «інформаційний простір» 
стали активно використовуватись у соціологічній науці у другій 
половині ХХ сторіччя в зв’язку з переходом суспільства на новий 
якісний рівень – постіндустріального або інформаційного 
суспільства. Існує декілька теорій інформаційного суспільства. 
Однак, у класичному варіанті тлумачення інформаційного 
суспільства, дане поняття активно досліджувалось, перш за все, 
Д. Беллом, М. Кастельсом, Й. Масудою, Е. Тоффлером, А. Туреном. 

Також аналіз літератури дозволяє стверджувати, що проблеми  
інформаційного середовища та взаємодії досліджувались також у 
межах теорії комунікації. Теорія комунікації як наукова дисципліна 
виникає на початку XX ст. Місцем її зародження є США. Відмінною 
особливістю теорії комунікації є, з одного боку, її 
міждисциплінарний характер, а, з іншого, – її сильна орієнтація на 
вирішення практичних завдань. Комунікативної проблематикою 
практично одночасно в перші десятиліття XX в. стали активно 
займатися американські філософи: Ч. С. Пірс, Д. Дьюї, Дж. Г. Мід; 
соціологи: Ч. Кулі, Г. Блумер, Т. Парсонс, Р. Мертон, 
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П. Лазарсфельд; політологи: Г. Лассуелл, О. Тоффлер; соціальні 
психологи: Д. Б. Уотсон, Я. Л. Морено, К. Левін, К. Роджерс, 
Ф. Перлз та ін. Різними аспектами комунікації зацікавилися і 
європейські науковці: М. Вебер, А. Шюц, Т. Лукман, К. Ясперс, 
Ю. Хабермас та інші. 

Щодо літератури, присвяченій аналізу ринку мобільного 
зв’язку, то за останні роки в Україні та закордоном здійснено 
чимало досліджень, зокрема, можна назвати роботи таких вчених 
як К. Ньюман, Г. Лей, А. Пріс, О. П. Михайлик, В. Р. Діденко, 
В. Л. Бройдо, В. С. Грицевич, М. Г. Онищенко, Д. І. Олійник, 
О. Г. Топчієва, О. І. Шаблій та багато інших.На дослідженнях стану 
та розвитку телекомунікаційного ринку України зосередили свою 
увагу В. Гранатурова, С. Воробієнко, Є. Іванова, С. Казанцева, 
А. Пономарьова та інші. 

Однак, не зважаючи на чисельні публікації, що присвячені 
різним аспектам інформаційного суспільства, зокрема і ролі 
інформаційних та комунікаційних технологій, актуальною 
залишається потреба аналізу специфіки соціальних практик 
споживання інформаційних послуг, в першу чергу серед молоді. 

Метою статті є визначення ролі та значення мобільного 
зв’язку для студентів як елементу їх інформаційного середовища та 
з’ясування факторів, що впливають на їх вибір та користування 
мобільним зв’язком. 

Виклад основного матеріалу. Ринок телекомунікацій є 
одним з найбільш перспективних та найбільш динамічних 
напрямків галузі зв’язку як у цілому світі, так і в України. На даний 
час система телекомунікацій в Україні знаходиться на шляху 
розвитку і орієнтована на інтеграцію української системи зв’язку в 
світову. Однією з галузей зв’язку, яка на даний час займає перше 
місце за темпами розвитку, є мобільний зв’язок. Мобільний зв’язок 
можна розглядати як організовану систему, об’єднану спільністю 
функцій забезпечення суспільства певним комплексом послуг, 
необхідних для життєдіяльності і відтворення населення.  

Сьогодні споживчий ринок телекомунікацій характеризується 
динамічністю і прискореними темпами зростання. Кількість 
абонентів мобільного зв’язку в Україні на чверть перевищила 
кількість жителів [3]. Аналіз ринку надання послуг мобільного 
зв’язку України свідчить про те, що він знаходиться на стадії 
зрілості. При цьому він характеризується високою концентрацією, 
високим рівнем проникнення та жорсткою конкуренцією [1]. 

16 червня 1993 року вважається датою, коли в Україні було 
запроваджено мобільний зв’язок і здійснено перший дзвінок з 
мобільного телефону. Першою компанією на ринку стільникового 
зв’язку стала компанія «Український Мобільний Зв’язок» (UMC). 
Сьогодні в Україні налічується вже більш ніж 59 млн. абонентів 
різних мобільних операторів. У порівнянні з 1997 роком сьогодні 
кількість споживачів ринку збільшилась більше ніж у 1500 разів. 



Том ІІІ, Випуск 5, Серія «Спеціальні та галузеві соціології» 

114 

Мобільний зв’язок  став основним засобом комунікації і 
невід’ємною складовою суспільного життя. 

Серед систем мобільного зв’язку можна виділити такі їх 
різновиди: 

1. Системи стільникового зв’язку; 
2. Системи транкінгового зв’язку; 
3. Системи пейджингового зв’язку. 
Кожна з цих систем має свої переваги та недоліки у 

порівнянні з іншими системами мобільного зв’язку, але найбільшим 
попитом серед споживачів ринку України користується система 
стільникового зв’язку. Стільниковий зв’язок має стандарти третього 
покоління [6]. 

Третє покоління (3G) – стандарти цифрового стільникового 
зв’язку UMTS – «Universal Mobile Telecommunications System». Це 
новий стандарт зв’язку, що дозволяє одержати, крім стандартних 
сервісів, доступних у мережах другого покоління, ще й такі функції 
як відеодзвінки, он-лайн-ТБ і просто високу швидкість доступу до 
Інтернету. Ця технологія визнана як 3G-стандарт. 

Основними операторами українського ринку послуг 
мобільного зв’язку є: 

1. »МТС Україна», «Vodafone Україна»; 
2. »Lifeсell»; 
3. »Київстар»; 
«МТС Україна», «Vodafone Україна» - послуги стільникового 

зв’язку під торговою маркою Vodafone на території України надає 
партнер Vodafone Groupplc, Прат «МТС Україна» (до 26 квітня 2010 
року ЗАТ «Український мобільний зв’язок») – один з найбільших 
світових телекомунікаційних компаній, перший оператор 
стільникового зв’язку, що вийшов на український ринок та успішно 
надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий 
зв’язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований 
Інтернет і кабельне телебачення. Мережа ПрАТ «МТС Україна» 
охоплює більше 98 % території України, на якій проживає 99% 
населення. Компанія обслуговує більше 21,59 млн. абонентів [7]. 

«Lifeсell» – словосполучення, яке з’явилося в нашому словнику 
тільки в 2016 році. Саме на цей рік припадає рішення власників 
компанії «life:)» провести ребрендинг і вивести в світ новий бренд – 
lifecell. Раніше існував під брендом «life:)». На ринку мобільного 
зв’язку України існує з березня 2005 року, саме тоді «life:)» першим 
приніс на український ринок інноваційну технологію EDGE, 
відкривши для абонентів швидкісний мобільний інтернет. 
Виходячи на ринок України, lifecell першим представив ряд послуг, 
які сьогодні стали звичними для кожного абонента. Серед них 
Мело Рінг, голосове SMS, мікро-SIM карта і багато інших. Сьогодні 
оператор продовжує цю стратегію, залишаючись новатором у 
різних напрямках своєї діяльності [8]. 
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Компанія «Київстар» свою історію на українському ринку 
мобільного зв’язку почала ще 1994 року, а вже 9 грудня 1997-го в 
мережі Київстар пролунав перший дзвінок. «Київстар» – одна з 
небагатьох компаній у складі Vimpel ComLtd., що надає послуги під 
власним, суто українським брендом. Київстар досяг значних успіхів 
завдяки інвестиціям в розвиток мобільної мережі, яка охоплює всі 
великі та малі міста України, а також понад 28 тис. сільських 
населених пунктів, усі основні національні й регіональні траси, 
більшість морських та річкових узбережь. Компанія надає 
роумінгові послуги в 195 країнах на п’яти континентах.»Сьогодні 
«Київстар» – найбільший оператор телекомунікацій України, який 
надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого 
спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 3G. 
Абонентами компанії є понад 25 млн клієнтів мобільного зв’язку і 
близько 810 тис. клієнтів фіксованого широкосмугового Інтернету 
[6]. 

Для визначення особливостей споживчої поведінки 
студентської молоді на ринку мобільного зв’язку кафедрою 
соціології та політології НТУ «ХПІ» було проведено пілотажне 
соціологічне дослідження, в якому взяли участь студенти ВНЗ міста 
Харкова, зокрема НТУ »ХПІ», Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна, Харківського національного 
економічного університету ім. С. Кузнеця. В ході дослідження було 
опитано 150 респондентів. Серед них – 67 респондентів чоловічої 
статі (47 %) і 83 респонденти жіночої статі (53 %). На 1-2 курсі 
навчаються 38 респондентів (25 %), 3-4 курс – 73 респонденти 
(48 %), 5-6 – 39 респондентів (26 %). 86 респондентів навчаються 
на бюджетній формі (57 %), 64 респонденти – на контрактній 
формі навчання (42 %). Хоча отримані дані не є 
репрезентативними, вони дозволяють виявити загальні уявлення 
про особливості споживчої поведінки студентської молоді на ринку 
мобільного зв’язку.  

За даними анкетного опитування лідерами користування 
мобільним зв’язком серед студентської молоді є оператори 
«Vodafone Україна» та «Київстар». 58 % респондентів відповіли, що є 
користувачами оператора мобільного зв’язку «Vodafone Україна», 
27 % є користувачами «Київстар», 15 % респондентів зазначили, що 
найчастіше користуються послугами оператора мобільного зв’язку 
«Lifeсell». Інші оператори, такі як «Велтон.Телеком», «PEOPLEnet» або 
«Інтертелеком», не є затребуваними серед студентської молоді і 
жоден респондент не відніс себе до користувача зазначених 
операторів мобільного зв’язку. 

За результатами дослідження більшість представників 
студентської молоді використовує одну SIM-карту, так відповіли 
66 % респондентів, дві SIM-карти використовує 32 % респондентів 
і всього 2 % респондентів використовують три SIM-карти різних 



Том ІІІ, Випуск 5, Серія «Спеціальні та галузеві соціології» 

116 

операторів мобільного зв’язку. Жоден респондент не використовує 
4 і більше SIM-карт різних операторів мобільного зв’язку. 

Також цікавими були відповіді на запитання про кількість 
дзвінків, що здійснюють студенти протягом одного дня. 
Дослідження показало, що найчастіше в один день відбувається 
близько 6-10 дзвінків, так відповіли 39 % респондентів; 25 % 
респондентів здійснюють менше 5 дзвінків в день, тих, що 
здійснюють 11-15 дзвінків в день налічується 24 %; 12 % опитаних 
здійснюють 16 і більше дзвінків на день. Причому значних 
відмінносте й за статтю, курсом та формою навчання у відповідях 
на це запитання не виявлено. 

Дослідження показало, що переважна більшість респондентів 
використовують мобільний зв’язок в першу чергу для спілкування з 
друзями та родиною – 88 % та для використання мережі Інтернет – 
71 % опитаних респондентів; 57 % респондентів для навчання. 
Рідше студенти використовують мобільний зв’язок задля роботи, на 
це вказали – 27 % респондентів та для відправлення СМС та ММС 
повідомлень – 17 % опитаних. 

Що стосується суми, яку на місяць в середньому респонденти 
витрачають на сплату послуг операторів мобільного зв’язку, то 
більшість опитаних студентів  витрачають в середньому близько 41 
– 70 гривень на місяць, так відповіли 55 %. Майже четверта 
частина опитаних респондентів, сплачують менше 40 гривень за 
послуги мобільного зв’язку, їх налічується 24 %. Набагато менша 
кількість респондентів витрачають на місяць близько 71-100 
гривень за послуги операторів – 18 %. Всього 3 % виділяють 101 і 
більше гривень на місяць на користування послугами операторів 
мобільного зв’язку. 

В ході дослідження було виявлено, що більшість респондентів 
задоволені якістю послуг, що надають їх оператори мобільного 
зв’язку.Повністю задоволені – 39 % опитаних. 33 % респондентів 
скоріше задоволені якістю послуг, що надаються мобільним 
оператором; 16 % – не змогли відповісти. Кількість тих, які скоріше 
не задоволені послугами оператора – 9 %, повністю не задоволені 
мобільним оператором – 3 % студентів. Значно більша кількість 
задоволених та скоріше задоволених (72 %), ніж скоріше 
незадоволених і повністю незадоволених (12 %), на нашу думку, 
може свідчить про досить високій рівень якості вітчизняного ринку 
мобільного зв’язку. Про це опосередковано свідчить і відповідь на 
наступне запитання :»Чи плануєте Ви надалі зміну оператора 
мобільного зв’язку?». Більша частина опитаних відповіли, що не 
бажають змінювати оператора – 70 %, важко відповісти – 17 % т і 
тільки 13 % респондентів планують змінити оператора. Причому 
основна причина бажання змінити оператора – це незадоволеність 
вартістю послуг, так відповіли 56 % опитаних. Також, серед тих, 
хто бажає змінити оператора, 44 % респондентів не влаштовує 
Інтернет-трафік; 26 % незадоволені якістю зв’язку, що надаються 
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операторами; 23 % – незадоволені зоною покриття; 21% бажають 
перейти до послуг іншого оператора мобільного зв’язку за порадами 
друзів і родичів; 19 % відповіли, що незадоволені умовами 
роумінгу; 5 % опитаних вказали на низький рівень якості 
обслуговування абонентів у сервісних центрах; 7 % відзначили, що 
причиною бажання змінити оператора, є малий спектр додаткових 
послуг.  

Аналізуючи рівень важливості факторів, що впливають на 
вибір мобільного оператора студентською молоддю, можна 
зазначити, що найважливішими (варіанти відповіді: дуже важливо 
або скоріше важливо) респонденти вважають: наявність 3G-
Інтернету, так відповіли 93 % опитаних, розмір абонентської плати 
(91 %) та кількість безкоштовних хвилин (90 %), значно менше на 
вибір оператора впливають бренд оператора (24 %) та вигідні 
умови роумінгу (34 %). Тобто якість зв’язку та наявність 
швидкісного Інтернету за відносно невелику платню – основні 
фактори, що визначають вибір мобільного оператора студентською 
молоддю. 

Висновки. Сучасне суспільство багатьма дослідниками 
описується як постіндустріальне, постмодерне, інформаційне, 
суспільство знань, суспільство споживання. До цих світових 
глобалізаційних процесів приєдналась і Україна. Останні 
десятиріччя, як у світі в цілому, так і в  Україні характеризуються 
бурхливим розвитком телекомунікацій. Система  телекомунікацій, 
мережа та послуги зв’язку формують інформаційне середовище 
сучасної людини. Мобільний зв’язок дозволяє людині залишатися в 
курсі останніх подій в будь-якій точці світу, завжди бути он-лайн 
для родичів, колег і друзів. Можливості мобільних операторів 
роблять доступними дзвінки з найвіддаленіших частин земної 
кулі.Основними операторами українського ринку послуг мобільного 
зв’язку є: «Vodafone Україна», «Lifeсell», «Київстар». 

Для виявлення споживчої поведінки студентської молоді на 
ринку мобільного зв’язку було проведене пілотажне соціологічне 
дослідження в якому взяли участь 150 респондентів. За 
результатами дослідження найпопулярнішими операторами 
мобільного зв’язку серед студентської молоді є «Vodafone Україна» 
та «Київстар». Як показали отримані данні, переважно студентська 
молодь використовує одну SIM-карту. Основною метою 
використання мобільного зв’язку є спілкування з друзями та 
родиною і використання мережі Інтернет. Середня кількість 
дзвінків, яку здійснюють респонденти складає 6-10 дзвінків на 
день. Стосовно коштів, витрачених на послуги мобільних 
операторів, то середня сума на місяць складає 41-70 гривень. 
Переважна частина опитаних задоволена своїм мобільним 
оператором, але є незначна кількість тих, хто бажає його змінити. 
Головною причиною зміни є незадоволеність вартістю послуг та 
Інтернет-трафіком. При обранні оператора мобільного зв’язку 
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студенти у першу чергу звертають увагу на  наявність 3G 
Інтернету, зручність тарифних планів та якісний зв’язок/широку 
зона покриття. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ «ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ» ДЕВІАЦІЇ 
 

Гераськіна Олена Сергіївна 
аспірант кафедри соціології та політології, 

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 

 
Авторське резюме 

У статті розглядаються теоретичні та методологічні аспекти 
вивчення девіантної поведінки в цілому та «організаційних» девіацій 
зокрема. Описуються моделі пояснення даного феномену на різних 
історичних етапах, що відображають процес генезису та розвитку 
зарубіжної та вітчизняної соціології девіантної поведінки. Автор 
акцентує увагу на питанні вивчення «організаційних» девіацій як 
окремого напряму в соціології девіантної поведінки. Представлені 
основні сучасні підходи до аналізу та типологізації «організаційних» 
девіацій. З’ясовано, що девіантна поведінка як соціальне явище починає 
своє існування з формуванням людського суспільства, соціальних груп, в 
яких існує ціннісно-нормативна система. Трудові організації як соціальні 
групи також мають внутрішню організаційну культуру, набір норм, 
правил і цінностей, відхилення від яких вважається «організаційними» 
девіаціями. «Організаційні» девіації різняться за своїм характером, 
спрямованістю, виразністю та ступенем загрози щодо системи безпеки. 
Тема лежить в міждисциплінарній області, однак в результаті аналізу 
наукових джерел відзначається недостатність саме соціологічного 
підходу до даної проблематики. Соціологічні методи дослідження 
«організаційних» девіацій надають можливість отримання унікальних 
даних, необхідних для формування теоретичних моделей та розробки 
практичних технік роботи з «організаційними» девіантами. 
Ключові слова: девіантна поведінка, «організаційна» девіація, кадрова 

безпека, теорії девіантної поведінки, типологія «організаційних» 
девіацій. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ «ОРГАНИЗАЦИОННОЙ» 
ДЕВИАЦИИ 

 
Гераськина Елена Сергеевна 

 
Авторское резюме 

В статье рассматриваются теоретические и методологические 
аспекты изучения девиантного поведения в общем и «организационных» 
девиацийв частности. Описываются модели объяснения данного 
феномена на разных исторических этапах, отражающие процесс 
генезиса и развития зарубежной и отечественной социологии 
девиантного поведения. Автор акцентирует внимание на вопросе об 
исследовании «организационных» девиаций как отдельном направлении 
в социологии девиантного поведения. Представлены основные 
современные подходы к анализу и типологизации «организационных» 
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девиаций. Выяснено, что девиантное поведение как социальное явление 
начинает своё существование с формированием человеческого общества, 
социальных групп, в которых существует ценностно-нормативная 
система. Трудовые организации как социальные группы также имеют 
внутреннюю организационную культуру, набор норм, правил и 
ценностей, отклонение от которых считается «организационными 
девиациями». «Организационные» девиации различаются по своему 
характеру, направленности, выраженности и степени угрозы системе 
безопасности. Тема лежит в междисциплинарной области, однако в 
результате анализа научных источников отмечается недостаток именно 
социологического подхода к данной проблематике. Социологические 
методы исследования «организационных» девиаций предоставляют 
возможность получения уникальных данных, необходимых для 
формирования теоретических моделей и разработки практических 
техник работы с «организационными» девиантами. 
Ключевые слова: девиантное поведение, «организационная» девиация, 

кадровая безопасность, теории девиантного поведения, типология 
«организационных» девиаций. 

 
THEORETICAL BASIS OF STUDY OF «ORGANIZATIONAL» 

DEVIANCE 
 

Olena Heraskina 
 

Abstract 
Nowadays, there is a process of rethinking and creation of new 

approaches to managing organizations. Along with questions about how to 
achieve the success in the market, to motivate staff and to form a corporate 
culture, such an important aspect, as the personnel security of the 
organization acquires a special urgency. In security system of organization, 
along with technical, information, economic security, personnel security 
occupies a predominant position, because it provides risks and threats 
related to personnel and the human factor influences all other spheres. 
Every enterprise faces workers, who demonstrate deviant behavior, which 
manifests in different ways and may have different consequences. Without a 
qualitative methodological approach and empirically verified data, it is 
impossible to properly organize the personnel security apparatus in practice 
in any corporation. Sociological research of workplace deviant behavior as a 
direction in the sociology of deviant behavior can solve these tasks. The 
article demonstrates the main theoretical approaches to the study of deviant 
behavior and their transformation since the first attempts to analyze this 
phenomenon in a traditional society, turning to the nucleation of 
deviantological discourse and the sociology of deviant behavior and ending 
with modern deviantological theories and the latest scientific research of 
organizational deviation. The author notes the importance of inter 
disciplinary approach to the study of this problem and its contribution to the 
formation of a comprehensive understanding of deviant behavior as a social 
phenomenon, but mainly observes the theory of foreign and native 
sociologists. Accordingly, the article covers such sections as: the problem of 
deviations in the traditional society, classical and modern theories of deviant 
behavior, the development of the sociology of deviant behavior in Ukraine 
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and the countries of the near abroad аnd also the study of organizational 
deviations. 
Key words: deviant behavior, «organizational» deviation, personnel security, 

theories of deviant behavior, the typology of «organizational» deviations. 
 
Постановка проблеми. Сучасне суспільство 

характеризується змінами у соціальній, економічній, культурній і 
політичній сферах. Розвиток нових технологій і способів 
комунікації, видів корпоративних культур і спеціалізацій, сприяють 
формуванню нових форм девіантної поведінки, однією з яких є 
«організаційна» девіація. Говорячи про «організаційні» девіації, ми 
маємо на увазі прояв відхиляючої поведінки в такому 
специфічному середовищі, як трудове, де існує власна система 
норм та правил. Отже, «організаційні» девіації – це низка типових 
дій, що становлять загрозу для корпорації, з боку її членів, які не 
зважають у своїх діях на внутрішні норми [11, с. 147-151]. 
Імовірність їх виникнення висока: за приблизними підрахунками 
тільки 5 % працівників дисципліновані і, отже, не схильні до 
порушень, тоді як 90 % виконують встановлені вимоги тільки при 
наявності зовнішнього контролю, ще 5 % порушують норми і 
правила завжди [10, с. 478].На прояв відхиляючої поведінки 
впливає безліч факторів, це складне явище, тому вивчення даної 
проблеми має міждисциплінарний характер. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Важливу роль у 
становленні соціології девіантної поведінки та її окремого напрямку 
– дослідження «організаційних» девіацій відіграють ідеї, що 
представлені різними напрямками та підходами до вивчення і 
дослідження відхиляючої поведінки протягом історії 
людства:філософія Древньої Греції (Платон, Аристотель), соціальні 
ідеї Нового часу (Т. Гоббс, Дж. Локк), соціологічні праці О. Конта, 
А. Кетле, Е. Дюркгайма, класичі соціологічні теорії девіантної 
поведінки XX сторіччя та сучасні теорії та дослідження відхилень 
(Р. Мертон, Г. Беккер, М. Фуко, Р. Ейкерс, Р. Беннет, С. Робінсон, 
І. Рущенко, Я. Гілінський та інші). В працях зарубіжних і 
вітчизняних соціологів тема вивчення девіантної поведінки 
висвітлена широко, але окремий аспект – «організаційна» девіація – 
вивчений в меншій мірі. 

Мета статті – аналіз теоретичних і методологічних підходів 
до вивчення і дослідження девіантної поведінки в організаціях. 

Виклад основного матеріалу. Питання щодо усунення 
небажаних для суспільства форм людської поведінки завжди 
привертали увагу соціальних мислителів і дослідників. У 
традиційному суспільстві вперше древньогрецькі філософи 
пов’язують феномен чеснот та вад з моральними нормами та 
соціальним контролем. Платон вважав доречним використовування 
покарання відносно до людини, яка скоює аморальні та злочинні 
вчинки, починаючи із суспільного осуду та висилання з полісу, 
закінчуючи застосуванням фізичної сили, ув’язненням та смертною 
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карою[9, с. 188-199]. Середньовічна протодевіантологічна думка в 
християнській Європі розвивалася у руслі богослов’я і витоки 
гріховної поведінки людини вбачалися у тому, що вона, слухаючись 
зіпсованої гріхом природи, є судиною божого гніву і живе по плоті, 
а не по духу [2]. Звільнена від релігійної залежності соціально-
філософська ідея епохи Просвітництва зводилася до поняття 
«суспільного договору», що необхідний для встановлення 
громадського порядку. Наприклад, за Т. Гоббсом згідно з цією 
угодою індивідам необхідно вручати свої права главі держави, що 
має необмежену владу [3]. За Дж. Локком, народ має являти собою 
джерело влади, залишаючи державі функцію захисту природних 
прав людини [7]. 

У XIX столітті на змінуабстрактним поглядамприходить 
позитивістський підхід О. Конта, постають важливі питання щодо 
«соціального порядку», відбувається зосередження на науковому 
підході, заснованому на точних і достовірних даних, що вимагає 
використання нових методів у вивченні соціальних явищ і 
девіантної поведінки зокрема. Яскравим прикладом вивчення 
соціальних відхилень є статистична теорія А. Кетле, в рамках якої 
автор стверджує, що статистичні дослідження демонструють 
закономірності і відносну стабільність злочинності і ці дані можуть 
використовуватися для прогнозування становища у майбутньому. 

Формування ж класичного девіантологічного дискурсу 
пов’язано з ім’ям автора теорії аномії – Е. Дюркгаймом і його 
працями «Самогубство», «Норма та патологія». Вчений вперше 
провів ґрунтовний порівняльний аналіз статистики самогубств у 
Європі протягом 19 століття, розглядав проблему кризи у період 
зміни цінностей і моралі початку двадцятого століття, поясняв як 
функціонує нормативна системи у суспільствах. Згідно з 
Е. Дюркгаймом «злочинність необхідна; вона міцно пов’язана з 
основними умовами соціального життя і саме в силу цього корисна, 
оскільки ті умови, частиною яких вона є, самі невіддільні від 
нормальної еволюції моралі і права» [5]. Подальший розвиток теорія 
аномії має в XX столітті в теорії соціальної напруги Р. Мертона. 
Розроблена Мертоном класифікація реакцій на встановлювані 
суспільством цінності і інституалізовані засоби їх досягнення 
(конформність, інновація, ритуалізм, ретритизм, заколот)є 
найбільш вдалою на сьогоднішній день та цілком може бути 
прийнятна для розгляду «організаційної»девіантної поведінки [8]. 

Доволі важко, або навіть неможливо, комплексно розкрити 
проблему девіантної поведінки в рамках однієї теорії, тому в 
соціології сформувалися такі значущі теорії як: субкультурна, 
пояснююча проблему девіантної поведінки як результат вирішення 
конфлікту між культурними цінностями різних спільнот (Т. Селлін, 
А. Коен) [21; 17]. Теорія диференціальної асоціації, розглядаюча 
девіантність як наслідок засвоєння девіантних поглядів при 
взаємодії в мікрогрупах (Е. Сазерленд, Д. Крессі). Важливо 
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відмітити, що Е. Сазерлендом було введено у науковий обіг поняття 
«злочинність білих комірців» як приклад кримінальних дій і 
махінацій в сфері бізнесу [22]. У рамках теорії стигматизації 
(Ф. Танненбаум, Е. Лемерт, Г. Беккер, Е. Шур, Е. Гофман) 
звертається увага не тільки на причини виникнення відхилень, а і 
на їх значення. Е. Гофманпише: «При зустрічі з незнайомцем ми 
можемо помітити, що він володіє якістю яка відрізняє його від 
інших людей його категорії. Таким чином, в нашій свідомості він 
перетворюється із звичайної людини в неповноцінну, що має 
дефект» [18]. І теорія конфлікту, відображаюча відхиляючу 
поведінку як результат нерівного доступу до цінних нерівномірно 
розподілених ресурсів (К. Маркс, Г. Зіммель, Р. Дарендорф, 
Л. Козер).Об’єднуючим для цих чотирьох класичних підходів є те, 
що девіантна поведінка розглядається лише в рамках соціального 
життя, суспільства, яке врегульовує та дає визначення відхиленням 
завдяки соціальним нормам. 

Соціологія девіантної поведінки продовжує активно 
розвиватися, але переважна більшість сучасних девіантологічних 
теорій спирається на класичну методологію. 

Перехід до фрагментарного суспільства,релятивізація 
цінностей і норм відображається в роботах постмодернізму: 
методологія «дисциплінарної влади» М. Фуко, «суспільства 
контролю» Ж. Дельоза, «голого життя» Дж. Агамбена [15; 4, с. 217; 
1]. Особливо гострою є тема свободи людини і влади, описується те, 
як суспільство, контролюючи і формуючи суперечливі цінності, тим 
самим сприяє девіантності. 

Специфічно розлядає проблему відхилень фемінізм (К. Дейлі). 
Автори цього напрямку акцентують увагу на гендерному питанні у 
підході до дослідження девіацій відмічаючи, що на відхиляючу 
поведінку у великій мірі впливають такі фактори як стать та вік, 
але інші теорії девіантної поведінки їх ігнорують [16]. 

З метою комплексного пояснення феномену девіантної 
поведінки заснувався цілий ряд модерністських інтеграційних 
теорій девіантності. Це теорія соціального навчання Р. Ейкерса, що 
базується на принципах теорії диференціальної асоціації і деяких 
положень біхевіоризму [16, с. 62-67]. Теорія концептуальної 
інтегративної рамки Ф. Пірсона і Н. Уейнера, в основі якої є теорія 
соціального навчання [6, с. 200]. Д. Еліот запропонував інтегровану 
модель на основі теорій напруги, соціального зв’язку і соціального 
навчання [16, с. 210]. 

Вітчизняні соціологи та соціологи ближнього зарубіжжя 
приділяють велику увагу науковим роботам у сфері девіантності у 
світі, питанню конструювання девіантності. Це можна помітити у 
працях таких сучасних вчених як Я. Гілінський, Ю. Комлєв, 
А. Салагаєв, Н. Сафіуллін, І. Рущенко, М. Пірен, Л. Герасіна. 

Останнім часом в соціології девіантної поведінки формується 
новий напрямок дослідження «організаційних» девіацій, вивченням 
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яких сьогодні займаються переважно вчені, які використовують 
міждисциплінарні методи дослідження. Складність полягає в 
проведенні точної оцінки відхилень у поведінці на робочому місці, 
особливо, коли дії одного і того ж індивіда включають в себе 
численні форми, тому для отримання валідної оцінки, потрібна 
хоча б приблизна теоретична модель для керівництва. 

Вдалою класифікацією трудової девіантної поведінки є 
типологія Р. Беннет і С. Робінсон, які сформулювали категорії 
девіантних форм поведінки за їх характеристиками. Згідно 
Робінсон і Беннетт, існують два типи відхилень, кожен з яких 
включає в себе по дві категорії. Перший тип – організаційна 
девіація, що відноситься до дій, спрямованих на організацію. До 
цього типу відноситься виробнича девіація (production deviance), 
що включає в себе проступки, пов’язані з нераціональним 
використанням робочого часу і завдають відносно невеликий 
збиток. Та майнова девіація або пошкодження власності (property 
deviance) – проступки, що завдають великої шкоди. Другий тип – 
міжособистісна девіація, спрямована на співробітників, керівників 
і підлеглих. До нього належить політична девіація (political 
deviance), де мається на увазі неповага до співробітників, незначні 
проступки. Та інша категорія – особистісна агресія (personal 
aggression) – проступки, спрямовані проти окремих співробітників і 
завдають великої шкоди. Ці два види поведінки можуть 
відбуватися одночасно, окремо або послідовно та є руйнівними для 
організації і призводять до несприятливих результатів [20]. 

У рамках теорії агентства, представниками якої є Р. Вайсмен 
(R. M. Wiseman), Г. Ходжсон (G. Hodgson), Б. Дайкс (B. J. Dykes), 
аналізується схильність працівників організації (агентів) до 
опортунізму – відхиленню від принципів заради безпосередньої 
вигоди. Автори пропонують два способи, за допомогою яких 
опортуністська поведінка агента може бути ослаблена: укладення 
договорів, в яких обговорюється компенсація коштів агентом у разі 
негативних наслідків, пов’язаних з його поведінкою і створення 
механізму управління, який уважно стежить за поведінкою агента 
і, таким чином, збільшує шанси виявлення та вжиття заходів, 
покарання [19]. 

Серед російськомовних дослідників окремо можна виділити 
Н. Дряхлова і А. Кравченко та їх класифікацію деструктивної 
трудової поведінки у формі поведінкових моделей, таких як: 
конформізм в колективі, коли працівник внутрішньо не 
погоджуючись з прийнятими в організації та колективі нормами, 
зовні демонструє підпорядкування їм заради вигоди для себе; а 
функціональні форми поведінки (некомпетентні працівники); 
консервативна поведінка (виникає в разі використання 
традиційних форм управління і організації на підприємстві, а 
також в результаті недостатньо ефективної політики в сфері 
підбору і розвитку персоналу); імітаційна поведінка (коли справжні 
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егоїстичні цілі камуфлюються псевдо активністю); злочинна 
поведінка; індивідуальний і груповий егоїзм; дегративні колективні 
форми поведінки (поблажливе ставлення до порушників трудової 
дисципліни і т.д.); адміністративно-управлінське зловживання; 
дезорганізациійні форми управлінської поведінки (проявляються в 
його невідповідності очікуванням, моральним і правовим вимогам 
суспільства); кримінологічні форми підприємницької поведінки[13, 
с. 50-51]. 

Ще один російський вчений А. Я. Кібанов в залежності від 
поєднання основних складових поведінки людини виділяє чотири 
типи поведінки людини в організації: відданий і дисциплінований; 
«пристосуванець» – схильний не розділяти цінності організації, при 
цьому відповідає нормам і формам поведінки, прийнятим в 
організації, в будь-який момент може зробити суперечливі дії; 
«оригінал» – розділяє цінності організації, але при цьому не 
відповідає її нормам поведінки; «бунтар» – характеризується тим, 
що людина не сприймає ні норм поведінки, ні цінностей 
організації, весь час входить в протиріччя з оточенням і створює 
конфліктні ситуації. У подібному випадку мова йде про відхиляючу 
поведінку [14, с. 478-479]. 

Питаннями кадрової безпеки в соціологічному ключі 
займається український соціолог І. Рущенко. Вчений пропонує 
розділити види організаційної поведінки на чотири основних 
блоки: кримінальний, «злочинної» недбалості , антидисциплінарний 
та «шпигунський» блок. Щодо людей, які потенційно можуть нести 
загрозу , то їх можна поділити на дві основні групи: по-перше – 
представники соціальних груп ризику, по-друге – «ситуативні» 
категорії. Соціальні групи ризику являють собою стабільні з огляду 
на чисельність групи девіантів, хто систематично порушує закон і 
поводить себе саме асоціальним чином(алкоголіки, наркомани, 
гравці, Інтернет-адикти і т.д.) «Ситуативні небезпечні» категорії 
персоналу є породженням самих організацій: менеджери, фахівці в 
стані хронічного стресу і професійного вигорання, ті, хто не 
відповідає професії або займаній посаді; персонал в стані аномії 
[12]. 

Висновки. Таким чином, девіантна поведінка як феномен 
має довгу історію, але вербалізація і формулювання понять почало 
відбуватися в XIX столітті з розвитком соціальних наук, зокрема 
соціології. Теоретичні засади вивчення девіантної поведінки 
загалом та «організаційної» девіації зокрема, грають велику роль у 
розумінні феномену девіантної поведінки в умовах організації та 
підкреслюють користь та необхідність подальших наукових 
досліджень. Наукова цінність полягає в тому, що дослідження 
дають можливість пояснити даний феномен, класифікувати і 
визначити особливості кожної категорії «організаційних» девіантів, 
виявити різні методи роботи з «важкими співробітниками», способи 
скорочення ризиків, пов’язаних з персоналом. Тема є недостатньо 
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розробленою і в даний час являє собою перспективну область для 
досліджень. 
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Розділ 2. 
СУСПІЛЬСТВО І ПОЛІТИКА : СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

 
УДК 327.34 

 
ПАРАДИГМИ СУВЕРЕНІТЕТУ ДЕРЖАВИ І НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЯХ 
 

Алєксєєнко Ірина Вікторівна 
професор кафедри філософії та політології, 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 
 

Курас Артем Іванович 
старший викладач кафедри українознавства, 

Київський національний університет харчових технологій 
 
Авторське резюме 

В даній статті розглядаються поняття «безпека», «національна 
безпека», концепції та види національної безпеки крізь призму викликів 
та загроз глобалізації. Як відмічають автори, в силу трансформації 
відносин між державою, суспільством і громадянином, а також під 
впливом процесів демократизації категорія «безпека» наповнюється 
новим змістом, змінюється її парадигма. Аналіз еволюції підходів до 
розуміння безпеки показав, що відбувається розширення предметного 
поля національної безпеки. Сучасні тенденції глобалізації пов’язують 
рівні безпеки в єдину мережеву структуру, де рівноправне значення має 
глобальна, міжнародна, державна й особиста безпека. Система 
забезпечення національної безпеки розглядається як системно-
організована діяльність органів, сил, матеріальних ресурсів держави, 
різних організацій, громадян, що вирішують завдання щодо запобігання, 
усунення та ліквідації зовнішніх і внутрішніх загроз по відношенню до 
тих, чи інших об’єктів безпеки. В основі системи забезпечення 
національної безпеки сучасних держав лежить концепція національної 
безпеки, еволюційна зміна якої тісно пов’язана, з одного боку – з 
процесами глобалізації в світі, з іншого – зі зростанням ролі цінностей 
інститутів міжнародного права, а не військової сили 

Політичний простір сучасного світу не одноманітний, існування в 
ньому безлічі демократичних і авторитарних практик створює 
варіативність як в розумінні безпеки, так і в формуванні системи її 
забезпечення. У зв’язку з цим, необхідність переосмислення 
методологічних і концептуальних основ національної безпеки в контексті 
процесів глобалізації  сучасних державах, є надзвичайно актуальним. 
Ключові слова: суверенітет, держава, безпека, національна безпека, 

політична система, загрози національній безпеці, глобалізація, 
військова безпека, інформаційна безпека. 
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ПАРАДИГМЫ СУВЕРЕНИТЕТА ГОСУДАРСТВА  
И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ 
 

Алексеенко Ирина Викторовна, 
Курас Артем Иванович 

 
Авторское резюме 

В данной статье рассматривается понятие «безопасноть», 
«национальная безопасность государства», концепции и виды 
национальной безопасности сквозь призму процессов глобализации, ее 
угроз и вызовов. Как отмечают авторы, в силу трансформации 
института государства, появления нових акторов международной 
политической системы, а также отношений между государством, 
обществом и гражданином. Исходя из новых геополитических реалий, 
категория «безопасность» наполняется новым содержанием меняется ее 
парадигма. 

Политическое пространство  мира разнообразно, существования в 
нем различных демократических и авттритарных практик создает 
вариативность в понимании безопасности и в формировании системы ее 
обеспечения. 
Ключевые слова: суверенітет, государство, безопасность, национальная 

безопасность, политическая система, угрозы и вызовы 
глобализации, военная безопасность, информационная 
безопасность. 
 

PARADIGM OF SOVEREIGNTY OF THE STATE AND NATIONAL 
SECURITY IN MODERN GEOPOLITICAL REALITIES 

 
Iryna Alekseenko, Artem Кuras 

 
Abstract 

This article deals with the notion of «safety», «national security of the 
state», concepts and types of national security through the prism of the 
processes of globalization, its threats and challenges. As the authors note, 
due to the transformation of the state institution, the emergence of new 
actors of the international political system, as well as relations between the 
state, society and the citizen. An analysis of the evolution of approaches to 
understanding security has shown that the national security field is 
expanding. Modern trends of globalization link safety levels into a single 
network structure, where global, international, state and personal security 
are equally important. The system of ensuring national security is 
considered as systematically organized activity of organs, forces, material 
resources of the state, various organizations, citizens, who solve the problem 
of preventing, eliminating and eliminating external and internal threats in 
relation to those or other objects of security. At the heart of the system of 
ensuring the national security of modern states lies the concept of national 
security, whose evolutionary change is closely linked, on the one hand – with 
the processes of globalization in the world, on the other – with the increasing 
role of the values of institutions of international law, and not military force. 
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Based on the new geopolitical realities, the category «security» is filled 
with new content its paradigm is changing. The political space of the world is 
diverse, the existence in it of various democratic and autttratic practices 
creates variability in the understanding of security and in the formation of a 
system for its provision. 
Key words: sovereignty, state, security, national security, political system, 

threats and challenges of globalization, military security, information 
security. 
 
Постановка проблеми. Посилення наукового інтересу до 

осмислення геополітичних процесів зумовлене особливостями 
розвитку інституту національної держави й трансформацією 
державного суверенітету й  характеризується зміною світоглядних 
парадигм. Вітчизняна політична думка продовжує науковий 
дискурс ролі та місця національної держави в сучасному світі, який 
міг би узгоджуватися з реаліями глобалізації, і зокрема її 
викликами, поглибленням політичних і економічних суперечностей, 
зростанням взаємозалежності етносів, націй, держав, появою 
нових акторів політичного життя. Адже глобалізація – це 
діалектичний процес, що поєднує тотожність і відмінність, 
універсалізм та партикуляризм.  

Активне розгортання процесів глобалізації, результатом яких 
стала трансформація інституту національної держави, 
суверенітету, що в свою чергу актуалізувало проблеми національної 
безпеки в міжнародному масштабі, є одними з найпомітніших 
феноменів світового розвитку на початку третього тисячоліття. 

Глобалізація задає нові рамки світового розвитку, в яких 
цивілізації, регіони, національні держави формують сучасну 
історію та ідентичність – національну, державну, політичну, 
соціальну, культурну. 

Намагаючись осмислити особливості розвитку національної 
держави й суверенітету в умовах «розколотої цивілізації», 
дослідники опинилися перед досить слабкою розробленістю й 
низьким рівнем проблематизації даного напряму у вітчизняній 
політичній науці, практичною відсутністю праць, присвячених 
вивченню інституту національної держави, суверенітету й 
національної безпеки в контексті процесів глобалізації в їх тісному 
взаємозв’язку [4, c. 57]. 

Протягом століть цінність категорії безпеки і необхідність в 
ній були і залишаються головними цінностями особистості, 
суспільства і держави в цілому. Проблеми безпеки різного рівня 
посідають сьогодні практично головне місце в політико-правовому 
дискурсі. 

На парадигму національної безпеки, неоднозначно впливають 
також глобалізації зокрема: трансформація суверенітету держави, 
інформаційно-технологічний прорив, посилення взаємозв’язку 
держав, економічна інтернаціоналізація, розвиток науки, 
медицини, промисловості. 
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В силу прискорення темпів глобалізації дедалі помітнішими 
стають її негативні наслідки: загострилася екологічна та 
енергетична проблеми, з’явилися нові виклики суверенітету – 
кіберзлочинність, посилилися міжетнічні, міжконфесійні та інші 
конфлікти, не втрачає своєї гостроти проблема тероризму та 
сепаратизму. Всі виклики і загрози глобалізації розширили простір 
безпеки: сьогодні він включає не лише питання військової й 
державної безпеки, а й практично безпеку всіх сфер людської 
життєдіяльності [1, c. 92-93]. 

Тому можна констатувати, що в силу трансформації відносин 
між державою, суспільством і громадянином, а також під впливом 
процесів глобалізації, категорія «безпека» наповнюється новим 
змістом, змінюється її парадигма.  

Центральним елементом оновленої парадигми стає 
особистість. У зв’язку з цим, необхідність переосмислення 
методологічних і концептуальних основ національної безпеки в 
контексті процесів глобалізації  сучасних державах, є надзвичайно 
актуальним. Гарантія безпеки, як однієї з центральних функцій 
держави, обумовлено особливостями політичного режиму, який 
визначає основні пріоритети політики безпеки [3, c. 44]. 
Політичний простір сучасного світу не одноманітний, існування в 
ньому безлічі демократичних і авторитарних практик створює 
варіативність як в розумінні безпеки, так і в формуванні системи її 
забезпечення. Більшість держав на планеті повністю або частково 
демократичні. Це викликано тим, що демократія є ефективним 
механізмом пошуку, селекції та відбору політичних рішень, а також 
реалізації ініціатив окремих громадян, соціальних груп і 
громадських об’єднань, в тому числі з питань забезпечення безпеки 
держави, суспільства, особистості. Однак, під впливом зовнішніх і 
внутрішніх факторів, в різних типах демократичних режимів 
формуються такі системи національної безпеки і способи її 
забезпечення, які не завжди відповідають ідеальним уявленням про 
демократію. Нові небезпеки і загрози глобалізації змушують навіть 
усталені демократичні держави обмежувати свободи і права 
людини, відходити від демократичних ідеалів. Парадокс, однак, 
полягає в тому, що ці ситуативні обмеження стають нормою і 
екстраполюються на повсякденне життя. Відступ від 
демократичних принципів в ім’я забезпечення безпеки, збереження 
суверенітету держави, в кінцевому рахунку, створює небезпеку і 
загрозу як для людини, так і для суспільства й держави в цілому. 
Тому перед сучасними дослідниками «безпекової» тематики стоїть 
завдання пошуку балансу між демократією, глобалізацією і 
безпекою, а також виявлення особливостей системи її забезпечення 
в нових геополітичних реаліях.  

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Для 
дослідження проблем національної безпеки держави і факторів, що 
впливають на неї вагоме значення мають роботи вітчизняних та 



Том ІІІ, Випуск 5, Серія «Спеціальні та галузеві соціології» 

134 

закордонних дослідників: М. Анохіна, В. Горбуліна, В. Копійки, 
В. Дворкіна, В. Пугачова, А. Позднякова, С. Модестова, 
І. Лукашука, В. Андріанова, В. Попова, К. Гаджиєва, П. Фісенко, 
К. Фролова, В. Кременюка, А. Урсула, В. Сліпченко, Е. Азроянца, 
В. Кузнецова та ін. 

Аналіз змісту робіт вказаних дослідників свідчить про те, що 
вітчизняна та зарубіжна наука оперує певним емпіричним та 
теоретичним науковим масивом для аналізу процесів забезпечення 
національної безпеки, але поки що вони не створюють єдиного 
змістовного поля дослідження сучасних проблем національної 
безпеки держав. 

Аналіз еволюції підходів до розуміння безпеки показав, що 
відбувається розширення предметного поля національної безпеки. 
Сучасні тенденції глобалізації пов’язують рівні безпеки в єдину 
мережеву структуру, де рівноправне значення має глобальна, 
міжнародна, державна й особиста безпека. Система забезпечення 
національної безпеки розглядається як системно-організована 
діяльність органів, сил, матеріальних ресурсів держави, різних 
організацій, громадян, що вирішують завдання щодо запобігання, 
усунення та ліквідації зовнішніх і внутрішніх загроз по відношенню 
до тих, чи інших об’єктів безпеки. В основі системи забезпечення 
національної безпеки сучасних держав лежить концепція 
національної безпеки, еволюційна зміна якої тісно пов’язана, з 
одного боку – з процесами глобалізації в світі, з іншого – зі 
зростанням ролі цінностей інститутів міжнародного права, а не 
військової сили [9, c. 31]. 

У зв’язку з існуванням загроз національній безпеці і 
динамічним розвитком держави і суспільства, існує необхідність 
комплексного вивчення і переосмислення питань, що стосуються 
теоретичних та практичних аспектів національної безпеки, для 
вироблення нових стратегій протистояння загрозам і викликам  
національній безпеці в умовах глобалізації.  

Тому метою статті є розгляду національної безпеки  
доречним буде науковий аналіз колосального історичного досвіду, 
наукового обґрунтування національних пріоритетів держав, а 
також врахування того факту, що відбулася зміна філософсько - 
світоглядних, політико – правових уявлень про безпеку в цілому, що 
знайшло відображення в концепціях забезпечення національної 
безпеки в різні історичні періоди. 

Виклад основного матеріалу. Перші концепції, що 
стосуються змісту понять «безпека», «національна безпека», 
«державна безпека» з’явилися ще наприкінці ХІХ – на початку ХХ 
ст. Відомі українські громадсько-політичні діячі, історики – 
М. Драгоманов, М. Грушевський, І. Франко та багато інших в 
умовах бездержавності української нації зуміли у низці 
фундаментальних досліджень окреслити основні віхи українського 
народу, проілюструвати фактори, які загрожували безпеці 
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Київської Русі, Галицько-Волинській державі, а також 
Гетьманщині, привели до занепаду цих держав.  

У цей же період українська політологічна та історична думка 
зазнали значного впливу антиукраїнського законодавства 
російського царату у національно-культурній сфері, що надовго 
загальмувало державотворчий поступ, а отже на науковому рівні 
унеможливило дослідження комплексу проблем пов’язаних із 
національною безпекою.  

Ситуація для українських вчених суттєво не змінилася й на 
напередодні Першої світової війни, хоча відзначимо, що під 
впливом поляризації Європи (зумовлено діяльністю двох військово-
політичних блоків – Антанти та Троїстого Союзу), у Російській 
імперії все більше ваги у широких колах громадськості приділялося 
проблемі «безпеки» імперії», захисту громадян перед можливим 
військовим конфліктом.  

Проте у складних суспільно-політичних умовах російський 
царат не гарантував безпеку етнічним меншинам держави, 
дбаючи, передусім, про росіян. Ще у 80-90-х рр. ХІХ ст. уряд 
розпочав дискримінацію німецьких колоністів – їм заборонялося 
мати власність і селитися за межами міських поселень. Більше того, 
місцева влада нерідко виселяла німецьких колоністів, які 
орендували землю згідно зі словесними договорами, забороняла 
представникам цього народу відкривати нові фабрики, заводи, 
орендувати підприємства [14, c. 79-80]. 

На початку Першої світової війни у науковому обігу все 
частіше зустрічаємо термін «безпека» у зовнішньополітичному 
контексті, що звичайно зумовлено військовим конфліктом. Значне 
зацікавлення громадськості починають викликати заходи влади 
щодо забезпечення безпеки громадян у військових умовах, 
зовнішні загрози та внутрішньополітичні чинники, що загрожували 
суверенітету та цілісності Російської імперії. В іншій імперії – 
Австро-Угорській, у складі якої перебували західноукраїнські землі, 
існували значно кращі умови для національно-культурного 
розвитку українців, діяльності громадських організацій та 
політичних партій. Однак незважаючи на цей факт, термін 
«державна безпека» не розроблявся на науковому рівні 
українськими вченими, а поразка у державотворчих змаганнях 
Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) (1918 – 1919 рр.) 
унеможливили подальші теоретичні пошуки у наповненні реальним 
змістом цього поняття, адже у Другій Речі Посполитій міжвоєнного 
періоду ХХ ст. навіть термін «український» був заборонений на 
законодавчому рівні. Натомість польські дослідники продовжували 
теоретичні напрацювання у сфері «національної безпеки». У Другій 
Речі Посполитій осередком безпекознавчих досліджень стала низка 
наукових установ, серед яких – Інститут дослідження національних 
справ та Східний інститут. На сторінках їх друкованих органів – 
«Sprawy Narodowoњciowe», «Wschуd/Orient», «Biuletyс Polsko-
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Ukraiсski» – часто аналізували міжнародні відносини в Центрально-
Східній Європі, зовнішню політику Польщі, а також деякі аспекти 
т. зв. «орієнтацій» українського політикуму. Серед польських 
авторів відзначимо фаховість та обґрунтованість розвідок 
Є. Гедройця, В. Бончковського, А. Бохенського та інших 
дослідників [12, c. 44]. 

Щодо Наддніпрянщини, нова сторінка у безпекознавстві 
започатковується після більшовицького перевороту в Російській 
імперії – невизнання держави європейськими країнами, боротьба 
на внутрішній арені із національними рухами та політичною 
опозицією, бажання поширити комуністичні ідеї на інші держави  
фактори привели до початку масового використання цього терміну 
в тогочасних нормативно-правових актах. Проте тільки у 1934 р. 
термін «державна безпека» набув нового політичного підтексту, що 
пов’язано із утворенням при НКВС СРСР Головного управління 
державної безпеки.   

У 1936 р. термін «державна безпека» введено до Конституції 
СРСР. Зокрема ст. 14 Основного закону констатувала, що до 
відання Союзу Радянських Соціалістичних Республік в особі його 
найвищих органів державної влади та органів державного 
управління підлягають:  

а) представництво СРСР у міжнародних зносинах, висновок, 
ратифікація і денонсація договорів СРСР з іншими державами, 
встановлення загального порядку у взаєминах союзних республік з 
іноземними державами;  

б) питання війни і миру;  
в) прийняття до складу СРСР нових республік;  
г) контроль за додержанням Конституції СРСР і забезпечення 

відповідності Конституцій союзних республік з Конституцією СРСР;  
д) затвердження змін кордонів між союзними республіками;  
е) затвердження утворення нових автономних республік і 

автономних областей у складі союзних республік;  
ж) організація оборони СРСР, керівництво всіма Збройними 

Силами СРСР, встановлення керівних основ організації військових 
формувань союзних республік;  

з) зовнішня торгівля на основі державної монополії;  
і) охорона державної безпеки [10, c. 67]. 
У цей же період сформовано перші радянські наукові т. зв. 

«безпекові школи». Учені починають тлумачити «державну безпеку» 
як «стан непорушності суспільного-політичного устрою» та 
комуністичного режиму загалом, територіальної цілісності країни у 
контексті внутрішньої і зовнішньої політики. У такому симбіозі 
«державна безпека» – це комплекс заходів, які здійснюються 
органами державної влади для захисту державного та суспільного 
устрою, територіальної недоторканності й незалежності держави 
від «підривної діяльності ворожих комуністичному ладу буржуазних 
спецслужб», а також від противників існуючого устрою усередині 
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країни. Під визначення «ворожих» підпадали усі неугодні існуючому 
радянському режиму: які цілі «буржуазні» держави так і політичні 
партії, громадські організації. Не стали винятком політичні партії 
Західної України у міжвоєнний період ХХ ст., які трактувалися 
режимом як «буржуазно-націоналістичні», антинародні та 
реакційні. Автори серії брошур «Західно-українська 
контрреволюція в підготовці війни проти СРСР», «Саботажники 
визвольного руху-інтервенти», «З хрестом і маузером проти 
радянської України (про католицькі партії української буржуазії 
Західної України)» мали на меті ознайомити зі знаряддям 
підготовки інтервенції, з методами ошукування широких верств 
трудящих з використанням релігійного та націоналістичного 
лозунгів, соціальної демагогії, якими послуговуються партії Західної 
України. Упродовж 1950 – першій половині 1980-х рр. радянські 
«безпекові школи» починають запозичати провідні ідеї «буржуазних» 
західних концепцій. Під їх впливом у період «гласності», 
«перебудови» та «демократизації» в СРСР, особливо на зламі 1980 – 
1990-х рр., у країні розгорнулася масова критика органів 
державної безпеки. Саме тоді термін «державна безпека» (де-факто, 
безпека політичного режиму й вищої партійної номенклатури) став 
розглядатися радянськими науковцями значно ширше, ніж 
«безпека суспільства» [5, c. 21]. 

Відновлення української державності у 1991 р. започаткувало 
діаметрально протилежний підхід до поняття «безпеки», ніж в 
останні роки існування СРСР. Тоді ж із наукового обігу практично 
вийшов доробок радянської історіографії, оскільки тогочасні вчені 
не розробляли категорію «національна безпека», яку на практиці 
заміняли терміном «безпека СРСР», «державна безпека». Також 
залишилися осторонь такі важливі у загальноприйнятому розумінні 
компоненти національної безпеки, як безпека суспільства й 
особистості. 

Проаналізувавши стан українського безпекознавства, 
академік НАН України В. Горбулін констатував: «Ефективність 
функціонування системи управління національною безпекою 
(СУНБ) значною мірою визначається як станом розробленості теорії 
національної безпеки, так і рівнем впровадження у практику 
відповідних методів, методик, моделей, механізмів, принципів 
тощо.  

В сучасній Україні теорія національної безпеки знаходиться в 
стадії активного формування й динамічного розвитку, що 
зумовлене стрімким розвитком процесів глобалізації, інтенсивним 
наростанням загроз у багатьох сферах життєдіяльності особи, 
суспільства й держави, ускладненням їхніх взаємозв’язків. 
Водночас спостерігається тенденція зростання складності СУНБ. 
Вона знаходиться у стадії глибокої трансформації і, з одного боку, 
набуває  багаторівневого, багатоцільового характеру, а з іншого – 
потребує розробки нових підходів і методів для забезпечення 
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функцій ефективного передбачення, прогнозування, планування, 
побудови сценаріїв розвитку тощо» [6, c. 5-6]. 

Починаючи з 90-х рр. ХХ ст. увага вчених приділялася 
оборонному військовому потенціалу нашої держави. У працях 
В. Богдановича, О. Бодрука, Ю. Калагіна, В. Ліпкана, 
Г. Новицького, Л. Хилько та ін. дослідників та публіцистів 
окреслено складові оборонного потенціалу та шляхи підвищення їх 
показників. Основна увага сконцентрована на проблемі підготовки 
силових структур держави до можливого військового конфлікту. 
Зокрема В. Пасічко констатував, що «проблеми, пов’язані із 
забезпеченням воєнної безпеки нашої держави, були актуальними з 
перших днів незалежності України. За нинішньої воєнно-політичної 
обстановки у світі, коли багато країн не виключає можливості 
використання збройних сил задля реалізації своїх національних 
інтересів, та з появою нових загроз, пов’язаних з діяльністю 
міжнародних терористичних угруповань, саме оборонна сфера стає 
однією з найважливіших складових забезпечення необхідних умов 
життєдіяльності і розвитку суспільства» [12, c. 77].  

Сучасна глобалізація – це незавершений і нерівномірний 
процес, розвиток якого супроводжується різними за силою 
контртенденціями й суперечливими явищами.    

Глобалізація проявляється насамперед у колосальному 
ускладненні навколишнього світу, стиранні грані між внутрішньою 
й зовнішньою політикою, економікою. Глобалізація виступає також 
як інструмент управління міжнародними процесами, 
переформатування сформованої міжнародної системи, вона 
викликає інтенсивну взаємодію й тісну взаємозалежність націй-
держав, які утворюють сучасну світову систему [13, c. 54]. 

В умовах глобалізації проявляється здатність національної 
держави трансформуватися до нових обставин і потреб нової 
епохи. Всупереч швидким технологічним інноваціям, змінам на 
внутрішній і зовнішньополітичній арені, національні держави 
демонструють високий потенціал пристосованості, здатність до 
отримання додаткових переваг, високий рівень гнучкості. У 
ХХI столітті силами державних структур будуть створені набагато 
жорсткіші правила, спрямовані на вирішення головних суспільних 
задач. Національна держава постала перед необхідністю 
відкритися всесвітній взаємозалежності. Вона змушена взяти на 
себе турботу про соціальний комфорт і матеріальний добробут, 
особисте благополуччя і безпеку людини, про захист її основних 
прав і свобод. Одна з основних її функцій – нести нову 
відповідальність соціального, економічного, технічного і 
культурного характеру [15, c. 9-10]. 

Сучасна національна держава – це головний агент розвитку, 
організатор адміністративно-політичної, юридичної, економічної, 
культурної сфер, навколишнього середовища у відповідності до 
вимог ринкового господарства. Ринок, в умовах глобалізації, 
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сприяє створенню національного багатства. Але така функція під 
силу лише ринку, який пов’язаний з мережею соціальних і 
політичних інститутів, що наповнюють його певними цінностями і 
пріоритетами. В цих умовах національна держава  покликана 
піклуватися про збереження і розвиток національної культури, 
мови, науки, мистецтва, освіти, охорону приватного життя 
громадян, забезпення їх доступ до інформаційних терміналів 
національного і міжнародного масштабів. В умовах глобалізації 
зароджуються процеси, здатні в майбутньому призвести до 
деприватизації держави, тобто перетворити її на практиці в силу, 
віддану служінню народу [2, c. 39]. 

Глобалізація, розвиваючись із національного джерела, не може 
не служити їй, збагачуючи політичні, економічні, технічні, 
просторові й організаційні можливості її реалізації. Ігнорування 
національної держави, її суверенітету – це помилковий шлях, що 
веде до конфліктів. Жодна глобальна система не буде 
життєздатною, якщо не буде відкритою національним інтересам, не 
буде побудована на взаємодії національних держав. Тим більше, що 
сам національний інтерес не виступає чимось чужорідним 
глобальному, оскільки є синтезом внутрішніх і зовнішніх факторів. 
В основі глобальної відповідальності суб’єктів міжнародних 
відносин знаходиться облік і реалізація національних інтересів. 
Тільки таким методом може бути переборена їх «анархія». 
Глобалізація і національні інтереси держав і їх суверенітет, – не 
взаємовиключні, а взаємодоповнюючі структурні елементи 
глобального міжнародного порядку. Зміцнення позицій держави в 
системі міжнародних відносин є неминучим, оскільки і в умовах 
високорозвиненого громадянського суспільства її існування є 
необхідним [16, c. 30-31]. 

Висновки. Визначена модифікація параметрів державного 
суверенітету не призвела до скасування ролі сили ні в середині 
окремо взятої країни, ні на міжнародній арені взагалі. Влада, 
наділена монополією на легітимне застосування сили і насильства, 
продовжує залишатися в руках держави, за винятком тих 
випадків, коли вона, за взаємною згодою з іншими державами, 
делегує таке право міжнародним організаціям для проведення 
спеціальних, обговорених операцій. 

Глобалізація є неминучим етапом історичної динаміки. Вона, 
дійсно, відкриває перед державами нові можливості, але й несе 
нові виклики. Використання нових можливостей і протистояння 
новим викликам потребує вироблення кожною національною 
спільністю свідомої стратегії національної безпеки, яка була б 
здатна протистояти всім небезпекам і викликам ідеології 
«глобалізму».  
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Abstract 
The article analyzes the key features of the presidential election 

campaign in the Russian Federation in 2018, the basis of which was the 
refusal of candidates for the post of the first person of the state from 
declaring ideas of a global scale and clearly spelled out in concrete programs 
in determining actions for the future. The generalization of the election 
programs of the candidates made it possible to single out several main 
blocks on which the focus is focused: international politics, social programs 
and the military-industrial complex. Given the scale of the work carried out 
by the current government to strengthen the armed forces, increase their 
importance and role in the state, most likely these circumstances will be 
used not only as a slogan in another election campaign, but also as a 
mechanism for attracting the electorate in the form of servicemen, retirees, 
veterans of armed conflicts and their families. The analysis of the election 
platforms, which was elected for the presidency of V. Putin, made it possible 
to draw a conclusion about the high professionalism of their preparation, the 
one-vector nature of domestic policy and the unchanging position of the 
external course, which is based on one idea – the great Russia. Regardless of 
the course of election campaigns, political successes or misses, one thing 
remains unchanged: the high level of trust of the Russian electorate to 
presidential candidate V. Putin, it does not matter what he promises and 
whether he fulfills the promised one. 

Thus, in the Russian society, the opinion has been strengthened that 
the president, in view of the charismatic and efficient work in his position, 
acts as a «monarch», consolidating Russians, and in no case can be regarded 
as a replaceable hired manager who can be replaced in the next elections. 
Therefore, most citizens do not consider the possibility of changing the 
political leader and do not expect improvement in the situation in the 
country in the near future. Consequently, Russian society demonstrates an 
enviable solidity, confidence in the future and a high level of trust to the 
incumbent president, guaranteeing him massive support in the elections, as 
the overwhelming majority of the electorate does not want to change the 
situation in the country. 
Key words: electoral behavior, international politics, social fears, 

paternalistic attitudes, voters, pre-election program. 
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РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ 
 

Маргулов Артур Худувич 
 

Авторське резюме 
У статті проаналізовано ключові тенденції президентської виборчої 

кампанії в РФ у 2018 р, основою якої стала відмова кандидатів на пост 
першої особи держави від декларування ідей глобального масштабу та 
чітко прописана в програмах конкретика у визначенні дій на 
перспективу. Узагальнення передвиборних програм кандидатів 
дозволило виділити кілька основних блоків, на яких акцентується 
основна увага електорату: міжнародна політика, соціальні програми та 
військово-промисловий комплекс. З огляду на масштаби роботи, 
проведеної чинною владою щодо посилення збройних сил, збільшення їх 
значимості і ролі в державі, швидше за все дані обставини будуть 
використані не просто як гасло в черговій передвиборній кампанії, а й 
як механізм залучення електорату у вигляді військовослужбовців, 
відставників, ветеранів збройних конфліктів та їх сімей. Аналіз 
передвиборчих платформ В. Путіна, котрий обирається не вперше на 
пост президента, дозволив зробити висновок про високий 
професіоналізм їх підготовки, одновекторності внутрішньої політики та 
незмінності позицій зовнішнього курсу, в основі яких лежить одна ідея – 
велика Росія. У не залежності від ходу виборчих кампаній, політичних 
перемог або промахів, незмінним залишається одне – високий рівень 
довіри російського електорату кандидату в президенти В. Путіну, при 
цьому не важливо, що він обіцяє й чи виконує обіцяне. 

Таким чином, в російському суспільстві зміцнилася думка, що 
президент завдяки харизматичності й ефективності роботи на своїй 
посаді, виконує роль «монарха», консолідуючи росіян, і ні в якому разі не 
може розцінюватися як найманий менеджер, якого можуть замінити на 
найближчих виборах. Тому більшість громадян не розглядає можливість 
зміни політичного лідера та не очікує поліпшення ситуації в країні у 
найближчій перспективі. Отже, російське суспільство демонструє 
монолітність, впевненість у завтрашньому дні і високий рівень довіри 
чинному президенту, гарантуючи йому масову підтримку на виборах, 
оскільки переважна більшість електорату змінювати існуючу в країні 
ситуацію не хоче. 
Ключові слова: електоральна поведінка, міжнародна політика, соціальні 

страхи, патерналістські настрої, виборці, передвиборна програма. 
 

РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Маргулов Артур Худувич 

 
Авторское резюме 

В статье проанализированы ключевые черты президентской 
избирательной кампании в РФ в 2018 г., основой которой стал отказ 
кандидатов на пост первого лица государства от декларирования идей 
глобального масштаба и четко прописанная в программах конкретика в 
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определении действий на перспективу. Обобщение предвыборных 
программ кандидатов позволило выделить несколько основных блоков, 
на которых акцентируется основное внимание: международная 
политика, социальные программы и военно-промышленный комплекс. 
Учитывая масштабы работы, проведенной действующей властью по 
усилению вооруженных сил, увеличению их значимости и роли в 
государстве, скорее всего данные обстоятельства будут использованы не 
просто как лозунг в очередной предвыборной кампании, но и как 
механизм привлечения электората в виде военнослужащих, отставников, 
ветеранов вооруженных конфликтов и их семей. Анализ предвыборных 
платформ, избираемого вот уже который раз на пост президента 
В. Путина, позволил сделать вывод о высоком профессионализме их 
подготовки, одновекторности внутренней политики и неизменности 
позиций внешнего курса, в основе которых лежит одна идея – великая 
Россия. В не зависимости от хода избирательных кампаний, 
политических удач или промахов, неизменным остается одно – высокий 
уровень доверия российского электората кандидату в президенты 
В. Путину, при этом не важно, что он обещает и выполняет ли 
обещанное. 

Таким образом, в российском обществе укрепилось мнение, что 
президент ввиду харизматичности и эффективности работы на своей 
должности, выполняет роль «монарха», консолидируя россиян, и ни в 
коем случае не может расцениваться как сменный наемный менеджер, 
которого могут заменить на ближайших выборах. Поэтому большинство 
граждан не рассматривает возможность смены политического лидера и 
не ожидает улучшения ситуации в стране в ближайшей перспективе. 
Следовательно, российское общество демонстрирует завидную 
монолитность, уверенность в завтрашнем дне и высокий уровень 
доверия действующему президенту, гарантируя ему массовую 
поддержку на выборах, поскольку подавляющее большинство электората 
менять существующую в стране ситуацию не хочет. 
Ключевые слова: электоральное поведение, международная политика, 

социальные страхи, патерналистские настроения, избиратели, 
предвыборная программа. 
 
Problem statement and relevance. The upcoming presidential 

elections in the Russian Federation are encouraging the electorate with 
the variety of candidates and the variety of promises made in the 
electoral programs. The main intrigue remains the question: «What in 
this campaign will Vladimir Putin, who is running for the next term, 
offer to the Russians?» Analysis of its previous platforms indicates the 
persistence of political priorities. Analyzing the pre-election programs 
of the incumbent president since 2002, it turns out that they are 
based on the following key positions: the development of the economy 
in order to take it out of the crisis and to achieve some noticeable 
growth in the poverty-reducing indicator, the fight against corruption 
and a reduction in the apparatus of officials, the development of 
innovative technologies and science, the strengthening of the family 
and the increase in the birth rate. 
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The purpose of the article is to study the political situation in 
the Russian Federation on the eve of the presidential elections. 

The main material. A distinctive feature of the pre-election 
platform in 2018 is a departure from the declaration of ideas of a 
global scale and a concrete definition of actions for the future. If we 
summarize all the pre-election promises of the presidential candidate 
V.Putin, we can distinguish several main blocks, which focuses on the 
main focus: 

1. A strong army to date, this position is indeed an achievement 
of the long-term multi-year work of the incumbent president. Both the 
external and internal presence of the Russian military contingent is 
really palpable both in the international arena and in the country, the 
regular strength of the Armed Forces of the Russian Federation from 
January 1, 2017 is 1 million 13,628 troops (in 2016 it was 1 million), 
and open vacancies on July 1, 2017, there were 215 thousand. For 
comparison, we can give an example of the USSR, at the time of its 
collapse, the army numbered 2 million 800 thousand. The average 
salary of servicemen of the Russian Federation is 30-32 thousand 
rubles for contract workers and reaches up to 50 thousand rubles 
from the officer command staff It is quite high, as in Russia, this figure 
ranges from 18 to 20 thousand rubles. In addition, in the conditions of 
total corruption and the closure of social strata, this institution 
remains perhaps the only one in which social elevators still work, 
which allow them to rise up the social ladder and take a leading high-
paying position. Against the backdrop of growing unemployment in the 
regions, it is the army for the majority of Russians that is a reliable 
variant of employment with guaranteed wages, although with 
significant risks to life justified by benefits for the next of kin. One of 
the achievements of the current government are programs: military 
mortgages, provision of service housing to servicemen and employees 
of all departments of the Ministry of Internal Affairs, life and health 
insurance of soldiers and officers participating in hostilities. 

Along with the army, the defense industry is also developing, 
which makes the country happy with the unique developments in the 
field of armaments and military equipment, successfully testing them 
in the Donbas. The proceeds from the sale of weapons amount to $ 15 
billion a year, more only from oil exports – 53 billion. At the end of 
2016, the Stockholm Peace Research Institute released the results of 
monitoring the world arms market, according to which Russia provides 
23 % of arms exports 70 % of which fall on India, China Algeria, 
Vietnam. 

Given the scale of the work carried out by the current 
government to strengthen the armed forces, increase their importance 
and role in the state, most likely these circumstances will be used not 
only as a slogan in another election campaign, but also as a 
mechanism for attracting the electorate in the form of servicemen, 
retirees, veterans of armed conflicts and their families. In favor of this 
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theory can serve and the fact that the pre-election headquarters of 
V. Putin in the promising regions of the Russian Federation are headed 
by the retired military. So in St. Petersburg such a responsible post 
was entrusted to Vasil Volobuyev – the general director of the 
enterprise «Power Machines», the head of the public organization of 
veterans of war and labor, the Armed Forces and law enforcement 
agencies. 

2. The international policy is unequivocally approved by the 
majority of Russians. Thanks to skillful and timely propaganda in 
society, an ideal image of the «Western enemy» in the fight against 
which was created, only Russia was able to give a worthy rebuff and 
become on the protection of the whole world. The defensive concept of 
the foreign policy course, which presupposes actions to preempt for 
today in the Russian realities, is socially desirable. Roughly speaking, 
for the electorate the formula is «acceptable, we better ... them than 
they do us ...». However paradoxical it may sound, most of the average 
citizens believe in it and are convinced that the state can protect them 
from an external enemy (according to Levada Center data, only 30 % of 
young people are afraid of the US and NATO), and 57 % are fully 
supported by the president foreign policy course. Russians see the 
country as a strong, leading aggressive policy in the international 
arena, and therefore accept the vector chosen by Putin. In this 
connection, there is also a certain intrigue, declared as «a new era of 
relations. 

3. Unity of the people and spiritual values, a strong family – 
involves switching the attention of the electorate from the worsening 
economic situation of the country to the exclusively humanitarian 
question of uniting the nation and its prosperity. Obviously, political 
technologists are quite clearly aware of the impossibility of eliminating 
such external risks as another round of sanctions, which entails a 
change in the market situation, and hence the financial recession. 
Economists suggest that its peak will be so significant that in 2019 it 
will be necessary to revise the taxation system, thereby damaging the 
amount of budget revenues that will be needed to stimulate the 
industries affected by sanctions. Since experts have already 
transgressed the development of this document, it can be assumed 
that the foreign policy of the Russian Federation, after V. Putin’s 
election for another term, will not change. Consequently, the 
consolidation of the nation becomes a very important task for the head 
of state. In this regard, the choice of concepts regarding the 
development of «spiritual values», as well as the support of «family and 
children», is more than correct, it is strategically important. According 
to statistics in Russia, 31 million children live, whose parents are a 
potential electorate, as they think about the prospects for the life of 
their descendants. In addition, if there are 5 million homeless children 
and 7 million childless families in the country, with proper 
organization of social policy and successful promotion of family values, 
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domestic policy will simply be doomed to success. Therefore, the choice 
of co-chairs of the electoral headquarters of V.Putin in Moscow Elena 
Shmeleva – the head of the center for gifted children «Sirius» and 
Alexander Rumyantsev – the general director of the National Medical 
Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology 
named after Rogachov is not accidental. 

Thus, in the pre-election race, all the emphases placed by 
Vladimir Putin’s team demonstrate the most advantageous aspects of 
the candidate for president, smoothing the unpleasant moments of 
unfulfilled previous promises or political failures. 

In general, the analysis of election platforms, which is elected 
once already for the presidency of V. Putin, speaks about the 
professionalism of their preparation, the one-vector nature of domestic 
policy and the unchanging position of the external course, which is 
based on one idea – the great Russia. Regardless of the course of 
election campaigns, political successes or misses, one thing remains 
unchanged: the high level of trust of the Russian electorate to 
presidential candidate V. Putin, it does not matter what he promises 
and whether he fulfills the promised one. Since if in 2002 Vladimir 
Vladimirovich said that «in 15 years, by 2017 Russia will be a leading 
world power and will take a worthy place in the world economy and 
politics, the whole world will admire the development of the awakened 
Russian bear», then by the specified date the majority of citizens, in 
any case, according to sociology, feel the situation exactly. 

Speaking about the mood of the population of the Russian 
Federation on the eve of the next presidential election, drawing on the 
annual reports of the Levada Center, we should pay attention to 
several trends that are significant for Russian society: 

1. Sociological surveys clearly record the polarization of the 
society, highlighting in it the two main categories of average citizens 
(with small incomes) and officials of different levels (representing the 
well-to-do strata of the population, formed from proximity to the power 
of businessmen involved in public administration or officials having 
their own business). The separated layers are characterized by 
minimal socio-demographic differences in views, which indicates their 
monolithic and non-standard stratification processes, and, 
consequently, the need for non-traditional approaches in the 
development of political technologies. 

At the same time, average citizens understand the chronic nature 
of the crisis in the state economy and in 2018, 57 % of them are 
waiting for the next wave of economic recession, but 56 % sincerely 
believe that when the political situation in Russia changes for the 
better, the economy stabilizes by itself. Only 1 % does not support this 
maxim. This is a rather high indicator of the level of political trust of 
citizens to the existing authorities, if we take into account the fact that 
more than half of them do not expect any actions from the government 
aimed at improving the situation in the country. 
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At the same time, a third of officials with incomes above the 
average are confident that the welfare of their families will improve 
next year, although they understand the inevitability of administrative 
purges in the state apparatus after the forthcoming elections (three 
quarters). Two-thirds of the average Russians also foresee «loud 
corruption scandals and the resignations of ministers», but sociologists 
do not record any negative or discontent in the society, since for the 
majority this is more likely to be perceived as a ritual of «purging the 
power» necessary after the election of the head of state that the 
respondents expect as a political reality show. In general, both the first 
and second, are confident in the impossibility of radical changes in the 
state course of Russia and the administrative apparatus. At the same 
time, there is a stable confidence in society that it is the current 
president who bases his policies on siloviki (51 %), oligarchs (35 %) 
and officials at various levels (31 %). Only 22 % of Russians believe 
that Putin needs the support of ordinary citizens. 

Thus, despite the clear division of the population into the rich 
and poor in the Russian society, provided that the main source of 
wealth is not business but access to power, the polls fix a paradoxical 
for such a situation of unity of opinion regarding the current 
government in the total absence of mass fears. The only position in 
which these categories diverge is the opinion on the possibility of a 
coup d’état. Only 2 % of Russian households believe in this, while 
among officials it is 18 %. In the latter, most likely, this indicator is 
characterized not by the fact of the presence of expectations of such a 
situation, but by the negative attitude to a possible change of power. 

In connection with the above, a very important question arises: 
why are the vast masses of the poor population not only aware of the 
deepening crisis and not only do not expect improvement in the 
situation, but also do not believe that the authorities should somehow 
change it for the better. The answer to it may be the selection of the 
following social phenomenon characteristic of Russia. 

2. Deep poverty is becoming stagnant and leading to an 
unchanged marginalization of the population, it confirms the fact that 
most Russians have developed a stable addiction to low standards of 
life. In other words, this position can be defined as - why live better if 
everything is so good. So the head of one of the departments of the 
Levada Center, which studies the standard of living of Russians, M. 
Krasilnikov, according to the results of the past year, sounded not very 
bright statistics – 90 % of citizens do not allow income level to go 
beyond expenses. With such rather high indicators of the impossibility 
of any financial savings from the survey results, only 28 % of 
respondents consider themselves poor. Thus, for the remaining 62 %, 
living at the limit of financial opportunities has become the norm. 

At the same time, the data of the Institute of Social Analysis and 
Forecasting show that even at the official level the highest poverty rate 
in the country for the last six years is 13 %, which is calculated 
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according to the statutory minimum subsistence level in the state 
(according to the state statistics it is 10 thousand , and by the results 
of a survey of the population almost 20 thousand with an average 
salary of 15-18 thousand). However, if we turn to international practice 
and calculate the percentage of impoverished people in the country 
according to the minimum consumer budget, then it will average 30-
35%. Thus, over the past five years, only according to official statistics, 
the incomes of average Russians fell by 40 %. 

Sociologists allocate entire regions (so-called «trouble zones») in 
the country, where poverty is not simply rooted in the fact of everyday 
life, but began to acquire a stagnation that occurs when the poor do 
not want to change their financial situation, improve their well-being 
and raise standard of living. In this regard, it can be said with great 
certainty that such a trend has already been transferred to the next 
generation, which today is not simply deprived of any social elevators, 
but has not even formed a picture of them. This is confirmed by a low 
level of political activity (only 30% of young people thought about 
politics in the country, and, in the context of fears of aggravation of the 
situation in the North Caucasus or national clashes on the national 
soil). On the other social indicators, the views of such a socio-
demographic group as young people do not differ from the general 
mass, which in principle is not correct and goes against the classical 
rules of social stratification, since representatives of subsequent 
generations must stand on more active life positions and be interested 
in long-term development state. Therefore, all actions of the non-
systemic opposition in the RF directed specifically at this group are not 
effective and do not receive a backlash (and will not be received in the 
near future). 

In other words, no matter how poor the people are in the state, 
the country has a clear social position. Russia is a strong state, the 
basis of which is the order supported by a strong charismatic leader 
who is the guarantor of stability and prosperity. 

3. Strengthening of paternalistic moods in the society in the 
absence of mass fears, allowed in 2017 V. Putin to achieve 83 % of the 
level of approval by citizens of decisions taken by the current president 
of the Russian Federation, while only 15 % believe that «he forgot 
about ordinary people.» Such a high popularity is based on the 
people’s confidence in the correctness of the chosen course of 
international policy towards the West and the strengthening of 
Russia’s position as a counterweight to the US and NATO with which 
an armed conflict is possible, according to 30 %. Among those 
dissatisfied with V.Putin’s activity, 58 % suggested that the officials 
«hide from the president the truth about the real situation in the 
country» and in 2015 only 42 % of those who were dissatisfied thought 
so. 

Based on the results of the Levada Center’s research, Russians’ 
assessments of Putin’s activities as president for 18 years have not 
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changed since 2014, and his rating has not changed and scored 7 
points low on a 10-point scale. Until this period, he fluctuated within 
the framework of positions 6-7, which indicates not only the stability of 
the attitude of the population towards the head of state, but also about 
the positive perception of the decisions he makes. The following 
positions do not suit the citizens in the president: 6 % low salaries, 
5 % his verbosity, 4 % economic problems, 3 % authoritarianism. 

Conclusion. Thus, in the Russian society, the opinion has been 
strengthened that the president, in view of the charismatic and 
efficient work in his position, acts as a «monarch», consolidating 
Russians, and in no case can be regarded as a replaceable hired 
manager who can be replaced in the next elections. Therefore, most 
citizens do not consider the possibility of changing the political leader 
and do not expect improvement in the situation in the country in the 
near future. 

With such a high level of public confidence in the authorities and 
no expectations for improving the economic situation in the country, 
there are still problems in the Russian Federation, which worry the 
Russians. They are: (36%), emergence of protest movements (35 %), 
with the majority confident that they will emerge in the working 
environment, and not as a result of an active youth political 
movement, outbreaks of epidemics of infectious diseases (30 %). 

Thus, Russian society demonstrates an enviable solidity, 
confidence in the future and a high level of trust to the incumbent 
president, guaranteeing him massive support in the elections, as the 
overwhelming majority do not want to change the situation in the 
country. 

 
List of sources used 

1. Августовские рейтинги одобрения и доверия Левада-центр 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.levada.ru/2017/08/24/avgustovskie-rejtingi-odobreniya-i-
doveriya-6/print/ 

2. Внутренняя политика России. [Электронный ресурс] — Режим 
доступа : 
http://megabook.ru/article/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D  

3. Гельман В. Трансформацрия в России: политический режим и 
демократическая оппозиция // ПОЛИС. — 2004 —  №4 . — С. 53-57. 

4. Доклад «Россия пять шагов в будуще» [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: https://openrussia.org/media/700229/ 

5. Краткий обзор внутренней политики России и влияющих на нее 
факторов— [Электронный ресурс] — Режим доступа : 
http://inosmi.ru/politic/20150428/227769684.html  

6. Основные направления внутренней политики России. — 
[Электронный ресурс] — Режим доступа : 
www.kremlin.ru/.../authority/internal–policy  

7. Пять интриг 2016 года во внутренней политике России. — 
[Электронный ресурс] — Режим доступа : http://новости–россии.ru– 



Том ІІІ, Випуск 5, Серія «Спеціальні та галузеві соціології» 

152 

an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/% 
References  

 
References 

1. Avgustovskie rejtingi odobrenija i doverija  Levada-centr [The 
August approval and trust ratings of the Levada Center] Retrieved from: 
https://www.levada.ru/2017/08/24/avgustovskie-rejtingi-odobreniya-i-
doveriya-6/print/ (in Russian). 

2. The internal policy of Russia. [The internal policy of Russia] 
Retrieved from: 
http://megabook.ru/article/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D 
(in Russian).  

3. Gelman V. 2004. Transformacija v Rossii: politicheskij rezhim i 
demokraticheskaja oppozicija [Transformation in Russia: the political regime 
and the democratic opposition]. POLIS 4, 53-57 (in Russian). 

4. Doklad «Rossija pjat shagov v budushhe» [ The report «Russia is five 
steps in the future»] Retrieved from: https://openrussia.org/media/700229/ 
(in Russian). 

5. Overview of Russia's domestic policy and influencing factors 
[Overview of Russia's domestic policy and influencing factors] Retrieved from: 
http://inosmi.ru/politic/20150428/227769684.htm l(in Russian).  

6. The main directions of Russian domestic policy. [The main 
directions of Russian domestic policy] Retrieved from: 
www.kremlin.ru/.../authority/internal–policy(in Russian).  

7. Five intrigue in 2016 in Russia's domestic politics. [Five intrigue in 
2016 in Russia's domestic politics] — Retrieved from:: http://новости– 
россии.ru–an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0% 
BE%D1%81%D1%B8/% (in Russian). 
 

 
Маргулов Артур Худувич — доктор історичних наук, доцент, 

професор кафедри соціально–гуманітарних дисциплін, 
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 

Адреса: просп. Гагаріна, 26, м. Дніпро, Україна, 49005. 
 
Маргулов Артур Худувич — доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры социально–гуманитарных дисциплин, 
Днепропетровский государственный университет внутренних 
дел. 

Адресc: просп. Гагарина, 26, г. Днепр, Украина, 49005. 
 
Margulov Artur Huduvych — Doctor of History Sciences, Professor, of 

the Department of Social and Humanitarian disciplines, 
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. 

Address: Gagarina str., 26, city Dnipro, Ukraine, 49005. 
e–mail: margulov@bk.ru  
 

Стаття надійшла до редакції 26.10.2017 р. 



Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць 

153 

УДК 322 (477) 
 

ПРОБЛЕМИ ЛІДЕРСТВА ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ СУЧАСНОЇ 
РОСІЇ 

 
Доля Ірина Миколаївна 

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

 
Авторське резюме  

У статті розкривається сутність проблеми політичного лідерства у 
контексті сучасних політичних процесі. Лідерство відіграє важливу роль у 
формуванні політичної поведінки як представників політичної еліти, так і 
рядових громадян. Особлива увага, автором приділена дослідженню ролі 
політичного лідера у консолідації опозиційних рухів на прикладі сучасної 
Росії. Автором проаналізовано функціонування пострадянської опозиції і 
ролі її лідерів, а також детально появі фігур нової опозиції. Визначено, що 
опозиційні лідери не мають достатніх ресурсів для консолідації усіх верств 
суспільства, що позбавляє їх широкої підтримки громадян. Методи 
активної протестної політичної поведінки переважають у діях 
опозиційних лідерів, що призводить до деструктивних дій і дестабілізації 
політичної системи. Автор висвітлює політичну опозицію як одну з 
найважливіших характеристик політичного режиму, вважаючи її 
критерієм оцінки його демократичності й визначає конкурентність 
політичного процесу, що прямо пов’язаний з рівнем альтернативності 
при прийнятті політичних рішень. Разом з тим, відсутність ефективних 
механізмів включення опозиції в політичний процес розглядається в 
контексті неконвенціональної політичної поведінки, що призводить до 
нестабільності політичного розвитку і загрожує дестабілізації країни в 
цілому.  

Ключовим аспектом проведеного дослідження стало виявлення 
впливу лідера на позицію, погляди, очікування, вимоги й потреби своїх 
послідовників, та вплив останніх, у свою чергу, на стиль поводження, 
якість, надії й мотивацію лідера. У цілому, на думку автора, це 
приводить до трансформації навколишнього політичного середовища. 
Розвиваючи концепцію Р. Мічелса, у статті політичне лідерство 
розглядатися як конкурентна політична підприємницька діяльність на 
ринку ідей і цінностей, підсумком якої є дихотомія лідерство-
проходження. Сучасна російська опозиція умовно поділяється на 
системну номенклатурну, та молоде, несистемне крило. Кожна із 
представлених сил відпрацьовує видимість опозиції з погляду 
ідеологічних складових: комуністична, ліберал-демократична. Таким 
чином, з упевненістю можна сказати, що вся російська опозиція була й 
буде винятково маріонетковою, працюючою по чітко прописаному 
владою сценарію, з «ручними» політичними лідерами для підтримки 
ілюзії реалістичності демократії проросійські. 
Ключові слова: політичний лідер, опозиція, мітинги, політична 

поведінка, політична участь, політична система. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛИДЕРСТВА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Доля Ирина Николаевна 
 
Авторское резюме.  

В статье раскрывается сущность проблемы политического 
лидерства в контексте современных политических процессов. Лидерство 
играет важную роль в формировании политического поведения как 
представителей политической элиты, так и рядовых граждан. Особое 
внимание, автором уделено исследованию роли политического лидера в 
консолидации оппозиционных движений, напримере современной 
России. Автором проанализировано функционирования постсоветской 
оппозиции и роли ее лидеров, а также практику появлению фигур новой 
оппозиции. Определено, что оппозиционные лидеры не имеют 
достаточных ресурсов для консолидации всех слоев общества, что 
лишает их широкой поддержки граждан. Методы активного протестного 
политического поведения преобладают в действиях оппозиционных 
лидеров, что приводит к деструктивным действиям и дестабилизации 
политической системы. Автор освещает политическую оппозицию как 
одну из важнейших характеристик политического режима, считая ее 
критерием оценки уровня демократичности, который позволяет 
определить конкурентоспособность политического процесса, напрямую 
связанного с уровнем альтернативности при принятии политических 
решений. Вместе с тем, отсутствие эффективных механизмов включения 
оппозиции в политический процесс рассматривается в контексте 
неконвенционального политического поведения, что приводит к 
нестабильности политического развития и угрожает дестабилизации 
страны в целом. 

Ключевым аспектом проведенного исследования стало выявление 
влияния лидера на позицию, взгляды, ожидания, требования и 
потребности своих последователей, и влияние последних, в свою очередь, 
на стиль поведения, качество, надежды и мотивацию лидера. В целом, 
по мнению автора, это приводит к трансформации окружающей 
политической среды. Развивая концепцию Р. Мичелс, в статье 
политическое лидерство рассматриваться как конкурентная 
политическая предпринимательская деятельность на рынке идей и 
ценностей, итогом которой является дихотомия лидерство-прохождения. 
Современная российская оппозиция условно делится на системную 
номенклатурную, и молодое, несистемное крыло. Каждая из 
представленных сил отрабатывает видимость оппозиции с точки зрения 
идеологических составляющих: коммунистическая, либерал-
демократическая. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что 
вся российская оппозиция была и будет исключительно марионеточной, 
работающей по четко прописанному властью сценария, с «ручными» 
политическими лидерами для поддержания иллюзии реалистичности 
демократии. 
Ключевые слова: политический лидер, оппозиция, митинги, 

политическое поведение, политическое участие, политическая 
система. 
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THE PROBLEMS OF LEADERSHIP OF POLITICAL OPPOSITION  

OF MODERN RUSSIA 
 

Iryna Dolia 
 

Abstract 
The article reveals the essence of the problem of political leadership in 

the context of modern political processes. Leadership plays an important role 
in shaping political behavior as representatives of the political elite and 
ordinary citizens. Particular attention is paid to the study of the role of a 
political leader in the consolidation of opposition movements, for example, 
modern Russia. The author analyzes the functioning of the post-Soviet 
opposition and the role of its leaders, as well as the practice of the 
emergence of new opposition figures. It is determined that opposition leaders 
do not have sufficient resources to consolidate all sectors of society, which 
deprives them of broad support for citizens. Methods of active protest 
political behavior prevail in the actions of opposition leaders, which leads to 
destructive actions and destabilization of the political system. The author 
analyzes the functioning of the post-Soviet opposition and the role of its 
leaders, as well as the practice of the emergence of new opposition figures. It 
is determined that opposition leaders do not have sufficient resources to 
consolidate all sectors of society, which deprives them of broad support for 
citizens. Methods of active protest political behavior prevail in the actions of 
opposition leaders, which leads to destructive actions and destabilization of 
the political system. The author highlights the political opposition as one of 
the most important characteristics of the political regime, considering it a 
criterion for assessing the level of democracy, which allows determining the 
competitiveness of a political process directly related to the level of 
alternatives in making political decisions. At the same time, the lack of 
effective mechanisms for including opposition in the political process is 
considered in the context of non-conventional political behavior, which leads 
to instability of political development and threatens destabilization of the 
country as a whole. 

The key aspect of the study was revealing the influence of the leader 
on the position, views, expectations, demands and needs of his followers, 
and the influence of the latter, in turn, on the style of behavior, quality, hope 
and motivation of the leader. In general, according to the author, this leads 
to the transformation of the surrounding political environment. Developing 
the concept of R. Michels, in the article political leadership is considered as a 
competitive political entrepreneurial activity in the market of ideas and 
values, the result of which is the dichotomy of leadership-passage. The 
modern Russian opposition is conditionally divided into a systemic 
nomenclature and a young, non-systemic wing. Each of the represented 
forces works out the appearance of the opposition in terms of ideological 
components: communist, liberal-democratic. Thus, it can be said with 
certainty that the entire Russian opposition was and will be exclusively a 
puppet, working according to a clearly defined power of the scenario, with 
«manual» political leaders to maintain the illusion of a realistic democracy. 
Key words: political leader, opposition, rallies, political behavior, political 

participation, political system. 
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Постановка проблеми. Напередодні чергових виборів 
Президента Російської Федерації, сучасний політичний 
істеблішмент посилено перебував у пошуках зручних кандидатур 
на фоні яких діючий Президент Російської Федерації В. Путін буде 
мати однозначні переваги, що гарантує йому забезпечення 
демократичності його чергової перемоги в президентській компанії 
2018 року. Імідж сучасної російської опозиції є результатом роботи 
не скільки опозиціонерів, а скоріше є піар проектом 
контрольованим владою. Будь-які дії й вітчизняних опозиціонерів, і 
тих,що перебувають у вигнанні, працюють на імідж сучасної Росії, 
тому що російські опозиціонери як ніхто у світі розуміють різницю 
між двома діями: критикувати дії влади й брати відповідальність 
за прихід до влади!  

Існування політичної опозиції є однієї з найважливіших 
характеристик політичного режиму, критерієм оцінки його 
демократичності й визначає конкурентність політичного процесу, 
що прямо пов’язано з рівнем альтернативності при прийнятті 
політичних рішень. Разом з тим, відсутність ефективних механізмів 
включення опозиції в політичний процес виводить її до сфери 
неконвенціональної політичної поведінки, що призводить до 
нестабільності політичного розвитку і загрожує дестабілізації 
країни в цілому. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Проблематика 
політичного лідерства, його класифікації та якість управлінських 
рішень привертає увагу науковців на протязі тривалого часу. 
Особливої актуальності у розвитку сучасної політичної системи 
набувають дослідження практики становлення політичного 
лідерства як організованої ланки функціонування дієвої опозиції. 
Проблематика лідерства як багатогранного явища розглядалася в 
роботах Ж. Блонделя, П. Сорокіна, Г. Лебона, Г. Тарда, Г. Лассуелла, 
Е. Фромма, Г. Еріксона, У. Ліппмана [7] тощо. Зокрема, у роботах 
М. Вебера, Т. Парсонса досліджується взаємозв’язок соціальної дії і 
політичного лідера. Докладно досліджували сутність і функції 
політичної опозиції, її моделі й типи, стратегії й тактику 
опозиційної боротьби, форми взаємин і протиборства із владою, 
соціальну базу опозиції такі вчені як Р. Даль, О. Киршхеймер, 
Г. Оберройтер, Дж. Сарторі, А. Гельман та інші [3, 5, 7]. 

У зазначених роботах вивчений ряд аспектів лідерства та 
опозиції, однак необхідно відзначити, що різноманіття теорій, 
різнобічних трактувань природи політичного лідерства ускладнює 
його розуміння як інституту політичної влади. Потребує більшої 
уваги аналіз поєднання концепцій діяльності лідера саме в 
контексті стимулювання роботи опозиційних сил у політичній 
системі країні.  

Метою статті є дослідження ролі політичного лідера у 
розбудові і функціонуванні опозиції в сучасній Росії. 
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Виклад основного матеріалу. Політичний лідер є носієм 
політичної влади. Лідер як індивід, що гармонійно сполучає в собі 
лідерські й менеджерські якості забезпечує впровадження певної 
політики. Як менеджер лідер організації реалізує свої законні 
повноваження й статусну владу для ефективно рішення 
організаційних завдань, а як лідер він використає силу 
особистісного впливу на підлеглих і соратників. Таким чином, лідер 
має більше можливостей ефективно управляти людьми, чим 
простий керівник  

Лідер впливає на позицію, погляди, очікування, вимоги й 
потреби своїх послідовників, а останні, у свою чергу, впливають на 
стиль поводження, якість, надії й мотивацію лідера. У цілому це 
приводить до трансформації навколишнього політичного 
середовища. Розвиваючи концепцію Р. Мічелса, політичне 
лідерство може розглядатися як конкурентна політична 
підприємницька діяльність на ринку ідей і цінностей, підсумком 
якої є дихотомія лідерство-проходження, а взаємовплив один на 
одного лідера й підлеглих приводить до трансформації як їхніх 
політичних цінностей, зразків поведінки, так і політичного 
середовища [7, с. 215-216]. 

Через комунікативний підхід розглядає владу Т. Парсонс. З 
однієї сторони він розуміє владу як здатність, у тому числі 
політичного лідера, формулювати й впливати на прийняття 
легітимні рішень, а з іншої, як «символічно узагальнене 
генерализирований засіб», що функціонує тільки в 
комунікативному акті (лідер - послідовники). Відштовхуючись від 
концепції Т. Парсонса про те, що «прийняття політичних рішень 
або інші складні комунікативні процеси можуть ефективно діяти 
тільки за умови твердого кібернетичного контролю, здійснюваного 
інституціональними структурам», доводиться, що саме до таких 
інституціональних структур можна віднести й політичну владу [6, 
с. 98-112]. 

Також треба розуміти, що політичне лідерство відрізняється 
від інших видів соціального лідерства тим, що лідери мають владу, 
тобто можливістю використати для зміни ходу подій весь спектр 
способів соціального впливу – вплив (авторитет і переконання), 
заохочення (матеріальний і духовне) і примус (погрозу застосування 
насильства й безпосереднє насильство). 

Відштовхуючись від позиції М. Вебера, пов’язаної з тим, що в 
будь-якому «політичному питанні» інтереси розподілу, збереження, 
зсуву влади є визначальними для відповіді на дане питання, 
доводиться що політичні лідери і їхні послідовники залучені в 
циклічний процес взаємної мотивації й обміну владою, що часом 
складно розкласти на складові. Лідери мобілізують певну кількість 
послідовників, що розділяють їхнє бачення колективної проблеми 
або кризи. Крім того, лідери є «підприємцями ідентичності», будучи 
залученими в процес створення міфів, трансформації національної 
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або іншої політичної культури. Одночасно й лідери і їхні 
прихильники попадають під вплив тих міфів, у створенні яких 
вони брали безпосередню участь [2, с. 75-82].  

Сучасна російська опозиція умовно поділяється на системну 
номенклатурну, та молоде, несистемне крило. Номенклатурна 
опозиція Росії представлена «опозиційними» парламентськими 
партіями з їх незмінними лідерами: Геннадієм Зюгановим, КПРФ; 
Володимиром Жириновським, ЛДПР, Григорієм Явлінським з 
партією «Яблуко». Кожна із представлених сил відпрацьовує 
видимість опозиції з погляду ідеологічних складових: комуністична, 
ліберал-демократична. Якщо провести моніторинг федеральних 
ЗМІ то можна довести пряму тенденцію: представники 
номенклатурної опозиції з певною черговістю задають тон, ритм 
політичним антипутинським виступам, а згодом  також м’яко й 
оперативно знімають гостроту піднятих питань.  

Молоде крило опозиціонерів активно формується з початку 
2000 року але також базується на вже визнаних фігурах, 
міняються розклади усередині не більше того. Російська младо 
опозиція в більше зацікавлена у власному зовнішньому піарі й 
внутрішній конкурентній боротьбі, а протистояння режиму 
В. Путіна йде як навантаження, і то скоріше як особиста 
ініціатива. У той же час, жодна опозиційна сила із числа «младо 
опозиції» так і не змогла провести в Держдуму своїх людей по 
одномандатних округах.  

У листопаді 2016 р. під керівництвом Михайло 
Ходорковського було створено нове опозиційне об’єднання 
«Відкрита Росія». Ядро організації становили Володимир Кара-
Мурза (у минулому співголова партії «ПАРНАС»), Андрій 
Броварников, Марія Баронова. У кращих традиціях незадоволених 
владою інтелігенції в еміграції члени руху ставили собі за мету 
організовувати контроль над ЗМІ, боротися з урядовою 
пропагандою, брати участь у виборах в обласні й міські органи 
влади. Однак в основі ідеології «Відкритої Росії» покладено ідею 
зміни існуючої влади, викладена в доповіді за назвою «П’ять кроків 
у майбутнє», що формує в середньостатистичних громадян думку 
про організацію, як прозахідну структуру, що прагне розвалити 
Росію ззовні [4]. 

Передвиборча ситуація в Росії активізувала дії влади в 
контексті активізацій дій опозиціонерів з метою створення ілюзії 
реальної конкуренції діючому Президентові Росії. Усуваючи від 
боротьби кандидатуру О. Навального в якості лідера нової опозиції, 
була запропонована технічна альтернатива в особі К. Собчак. 

Але якщо детально проаналізувати діяльність представників 
несистемної опозиції то складається враження про її керованість і 
системність. Вся компанія О. Навального є активним шоу, у 
режисурі якого відчувається рука офіційного політичного лідера. 
Численні інформаційні вброси про факти корупції серед 
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чиновників Росії і наближених до нинішнього Президента в 
реальній дійсності не доводяться до логічного фіналу. Тактика 
мітингів свідомо носить антидержавний характер та або проходять 
без узгодження з місцевою владою про можливості проведення 
мітингу, або супроводжується гаслами, що роблять їх проведення 
«поза законом». Команда О. Навального, одержавши відмову від 
ЦВК Російської Федерації, активізувала свою діяльність. 
Поставивши перед собою завдання максимально наростити імідж 
опозиціонера, використовуючи наступні варіанти дій: перший 
варіант це активізація протестних заходів, підняття шуму навколо 
прозорості процедури виборів, обвинувачення у фальсифікаціях; 
другий варіант - ті ж акції, але вже більше радикального характеру, 
з метою створення образу мученика потерпілого від влади. 
Посилюються дії щодо створення умов для бойкотування виборів, 
шляхом організації страйку виборців. Тобто  активного бойкоту й 
заклику людей не ходити на ці вибори. Таким чином, опозиціонер 
розраховує знизити явку виборців на ділянки в день голосування 
18 березня. 

На користь «технічності» кандидатуру К. Собчак і її 
неможливість стати реальним ефективним обличчям опозиції 
свідчить і чистий популізм її  передвиборної програми на пост 
Президента Росії. Окремі тези передвиборної кампанії «123 важких 
кроку до правди й волі» явно не свідчать про серйозність її намірів 
стати новим Президентом, чого тільки вартують заклики 
сформувати в суспільстві толерантне відношення до атеїстів і 
представників ЛГБТ аж до легалізації одностатевих шлюбів. Сам 
принцип сприйняття К. Собчак як альтернативи пункту «проти 
всіх» уже містить провал. Дії претендентки і її виборчого штабу 
спрямовані на використання епатажу як політичної технології, що 
скоріше відволікає електорат від розуміння реальної картини 
соціально-економічного життя в країні, а не сприяє залученню 
голосів, що, у свою чергу, уже дуже зручно й вигідно провластному 
кандидатові.  

Якщо звернутися до аналізу суспільної думки, то усе більш 
очевидним є зростання довіри й позитивних оцінок діючого 
Президента Росії В. Путіна і як результат безальтернативності 
виборів на черговий Президентський строк. Підтвердженням цьому 
служать результати соціологічних зрізів двох кампаній Фонду 
«Суспільної думки» і Левади-Центра. Показники зазначених 
опитувань свідчать про тотальну підтримку серед населення 
політики В. Путіна. Так, у серпні 2017 року 83 % респондентів, 
опитаних Фондом, повністю схвалювали дії В. Путіна на посаді 
Президента Росії, у вересні 2017 року відповідно до даних уже 
опитування Левада-Центр − 81 % також схвалив дії глави держави. 
Щодо електоральних переваг: у серпні − на посаді Президента за 
підсумками майбутньої кампанії 66 % респондентів хотіли бачити 
нинішнього Президента В. Путіна й тільки 18 % розглядали на цій 
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посаді «іншого кандидата», а от за результатами вересневого 
опитування: за В. Путіна готові проголосувати − 67 %, за 
В. Жириновського − 8 %, за Г. Зюганова − 4 %, за С. Миронова − 
1 % [1]. 

Висновки. Таким чином, сьогодні із упевненістю можна 
сказати, що вся російська опозиція була й буде винятково 
маріонетковою, працюючою по чітко прописаному владою 
сценарію, з «ручними» політичними лідерами для підтримки ілюзії 
реалістичності демократії проросійські. Виходячи із соціології й 
сучасної російської дійсності, найбільш високі шанси стати новим 
Президентом зберігаються у В. Путіна.  
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Abstract 

The article attempted a comparative analysis of class structure of the 
Vysegrad Four (Poland, Czech Republic, Slovakia) and Ukraine on the basis 
of one of the most famous class typologies – class scheme of 
Goldthorpe/Erikson/Portocarero. One should draw attention to one of the 
theoretical and methodological problems, which attention is focused on in all 
post-transition societies: the great disadvantage of stratification theories is 
that they do not contribute to the study of the degree of stratification of the 
«society» of those who are excluded from the field of employment or 
voluntarily left her. In order to maintain its importance in society, social 
stratification must necessarily study inactive groups. Transformational 
processes during the transition immediately draw attention to this problem, 
since the transition causes a noticeable growth of the «society» of inactive 
individuals. Consequently, the comparative analysis shows a certain 
similarity of the class structure of Ukraine with the countries of the 
Vysegrad Four, but there are also significant disadvantages: the superiority 
of the upper middle class, especially in the share of the most privileged 
representatives; the small size of the bourgeoisie and the lowest share of the 
intermediate class; the backlog of employment in the services sector and, at 
the same time, a high proportion of the industrial working class (despite its 
reduction in the 1990s, it is still significantly higher); the large number of 
agricultural hired workers with a negligible share of farmers. 
Key words: class, class structure, comparative analysis of class structures. 

 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КЛАСОВИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ  

ТА КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ 
 

Соловьйова Юлія Вікторівна 
 

Авторське резюме 
У статті здійснено спробу порівняльного аналізу класових структур 

декількох країн Вишеградської четвірки (Польщі, Чехії, Словакії) та 
України на основі одної з найвідоміших класових типологій – 
неовеберіанської класової схеми Джона Голдторпа, Роберта Еріксона и 
Люсьєн Портокареро. Слід звернути увагу на одну з теоретико-
методологічних проблем, до якої прикута увага у всіх пост-перехідних 
суспільствах: великим недоліком теорій стратифікації є те, що вони не 
сприяють вивченню ступеня стратифікації «суспільства» тих, хто 
виключений зі сфери зайнятості або добровільно пішов з неї. Для 
збереження свого значення у суспільстві соціальна стратифікація 
обов’язково має вивчати неактивні групи. Трансформаційні процеси при 
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переході привертають відразу ж увагу до цієї проблеми, оскільки перехід 
викликає помітне зростання «суспільства» неактивних особистостей. 
Отже, зроблений порівняльний аналіз демонструє певну схожість 
класової структури України з країнами Вишеградської четвірки, але 
визначено й суттєві від’ємності: перевага вищого середнього класу, 
особливо у частці найбільш привілейованих представників; 
нечисленність дрібної буржуазії й найнижча частка проміжного класу; 
відставання зайнятості в сфері послуг і одночасно – висока частка 
індустріального робітничого класу (незважаючи на скорочення в 1990-х 
роках вона все ще значно більше); надвелика чисельність 
сільськогосподарських найманих робітників при мізерній частці 
фермерів. 
Ключові слова: клас, класова структура, порівняльний аналіз класових 

структур. 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛАССОВЫХ СТРУКТУР УКРАИНЫ  

И СТРАН ВЫШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ 
 

Соловьева Юлия Викторовна 
 

Авторское резюме 
В статье предпринята попытка сравнительного анализа классовых 

структур нескольких стран Вышеградской четверки (Польши, Чехии, 
Словакии) и Украины на основе одной из самых известных классовых 
типологий – неовеберианськой классовой схемы Джона Голдторпа, 
Роберта Эриксона и Люсьен Портокареро. Автор обращает внимание на 
одну из теоретико-методологических проблем, к которой приковано 
внимание во всех пост-переходных обществах: большим недостатком 
теорий стратификации является то, что они не способствуют изучению 
степени стратификации «общества» тех, кто исключен из сферы 
занятости или добровольно ушел из нее. Для сохранения своего значения 
в обществе социальная стратификация обязательно должен изучать 
неактивные группы. Трансформационные процессы при переходе 
привлекают сразу же внимание к этой проблеме, поскольку переход 
вызывает заметный рост «общества» неактивных личностей. Итак, в 
статье сделан сравнительный анализ, еоторый показывает определенное 
сходство классовой структуры Украины со странами Вышеградской 
четверки, но определены и существенные отличия: преимущество 
высшего среднего класса, особенно в части наиболее привилегированных 
представителей, малочисленность мелкой буржуазии и самая низкая 
доля промежуточного класса; отставание занятости в сфере услуг и 
одновременно – высокая доля индустриального рабочего класса 
(несмотря на сокращение в 1990-х годах она все еще значительно 
больше) сверхбольшая численность сельскохозяйственных наемных 
рабочих при мизерной доле фермеров. 
Ключевые слова: класс, классовая структура, сравнительный анализ 

классовых структур. 
 
Problem statement and relevance. In today’s theoretical 

discourse, a constant, with varying intensity, is an appeal to class 
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analysis. It remains a necessary component of sociological knowledge. 
Even today, in the presence of a rich variety of theoretical 
interpretations and explanations of the social class, the issue of the 
basis of class differences remains unresolved. These usually include 
the production process, the employment relationship, consumption, 
life expectancy, or a combination of these factors. 

European sociologists who develop and improve the system of 
social indicators [1; 2], made significant efforts to take into account all 
the essential aspects of social change and immobility, and also tried to 
quantify the spheres of social life and measure the scale of change. 

One should draw attention to one of the theoretical and 
methodological problems, which attention is focused on in all post-
transition societies: the great disadvantage of stratification theories is 
that they do not contribute to the study of the degree of stratification 
of the «society» of those who are excluded from the field of employment 
or voluntarily left her [3]. 

In order to preserve its importance in society, social stratification 
must necessarily study inactive groups. Transformation processes 
during the transition immediately draw attention to this problem, since 
the transition causes a noticeable growth of the «society» of inactive 
individuals [4]. 

Those who became out of the labor market or turned into 
«unplanned», were unemployed not temporarily, but constantly, often 
receiving the status of a certain retirement pensioner. In addition, the 
tightening of the labor market leads to an increase in the number of 
those who are looking for a job first time, and low-skilled workers lose 
the chance to return to the market. Thus, the transition marked a new 
border between able to act on the labor market and excluded from it. 

There are other views, for example, the concept of «environment» 
and «social position» [5; 6]. Their authors do not share the thoughts of 
classical theories based on the analysis of professions, but offer 
classifications based on the style of life that can be applied to both 
active and inactive individuals. 

Analysis of scientific research and publications. J. Schperder, 
J. Elekesh, I. Garch, P. Robert in their writings consider another 
alternative: «society» of active and inactive persons is accordingly 
structured by various factors and mechanisms. They believe that 
during the first phase of the transition, market forces increase the gap 
between the positions of employment (and social position), which 
apparently moves the society forward or strengthens the model of the 
layer, characteristic of the first phases of today’s industrial societies 
(this can be called «compensatory» modernization). They also 
emphasize that in this transition to a market economy there are also 
those tendencies (especially the tendency for de-industrialization), 
which are now transforming rather developed industrial societies. 

On the other hand, the position of inactive people is largely 
determined, in addition to the differentiation of the labor market, the 
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redistributive actions of the state. Redistribution, of course, is limited 
by the efficiency of the economy, the relative size of the formal and 
informal economy. But this does not mean that the social position of 
inactive people is determined only by redistribution. Given all this, 
scientists believe that the differentiation of «societies» of active and 
inactive persons, respectively, cause different mechanisms to life [7]. 

In this paper, the class structures of the countries of the 
Vysegrad Quartet – Poland, Slovakia, and the Czech Republic (with the 
exception of Hungary) will be analyzed in the comparative perspective 
with Ukrainian realities. 

The purpose of the paper is to compare the class structures of 
the countries of the Vysegrad Four and Ukraine on the basis of one of 
the most famous class typologies – the Neo-Abberian class scheme of 
John Goldtorp, Robert Erickson and Lucien Portocarero (Goldthorpe / 
Erikson / Portocarero – GEP). 

The main material. The GEP class scheme is based on two main 
differences: 

– between those who possess means of production and those who 
do not possess; 

– between those who do not possess means of production, the 
difference between them is based on the nature of their relationship 
with the employer. 

Taking into account the first difference, a class scheme is 
constructed, in which in any society, in the presence of the institution 
of private property and the labor market, there are three basic 
categories: 

– employers (buy and control the workforce); 
– self-employed (do not buy someone else’s labor, but do not sell it); 
– hired workers (sell their labor to employers and feel the power 

and control on their part). 
The second distinction focuses on the forms of regulation of 

employment relations between employees and the employer. At the end 
of the twentieth century Goldthorpe noted the important changes in 
industrial societies, paying particular attention to the class 
differentiation of hired workers. This is a significant increase in the 
proportion of employees (up to 90 %) among the economically active 
population, the growth of the role of professionals, managers and civil 
servants, the bureaucratization of labor relations, as well as the 
differentiation of employment relations of various professional groups. 
Therefore, it is impossible to consider hired workers as those who 
occupy the same class position. 

Goldthorpe has identified two dimensions that determine work 
and potentially create contract risks from the employer’s point of view: 
the complexity of control and the specifics of valuable qualities. 

The complexity of control implies the ability to monitor and 
control the work performed by the employee, that is, the degree of 
complexity of both measuring its quantity and checking its quality. In 
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some cases, the process of work and its results are easy to observe and 
measure, while in others it is quite difficult. For example, the employer 
can not clearly determine to what extent an employee works in his or 
her interests in the intellectual or creative field. 

The specifics of human valuable qualities, or human capital, are 
the skills, competencies and knowledge necessary for employees to 
carry out their work. Jobs are divided into those that require specific 
employee qualities, and those that do not need them – enough general 
skills. 

To illustrate the connection between the various professional 
groups of employees and the form of regulation of their employment, 
Goldtorp built a two-dimensional scheme where the complexity of 
control is placed horizontally, and on the vertical, the specifics of 
human capital. This coordinate system shows the interconnection 
between different professional groups of employees and forms of 
regulation of their employment. At the same time, contract risks of 
employers increase as the movement from the lower left square 
towards the upper right. 

Consider the empirical EGR-scheme. In the most expanded form 
it includes 11 classes (Table 1). Class IV represents the base category 
of employer owners, while other classes differentiate the positions of 
hired workers. 

Table 1. 
11-class version of the EPG-scheme 

І 
Upper service class (professionals, administrators and senior 
civil servants, managers of large industrial enterprises, large 
owners) 

ІІ 

Lower service class (professionals, administrators and civil 
servants of a lower level;  
higher level technicians, managers of small industrial 
enterprises, supervisors in the field of non-physical labor) 

ІІІа 
Employees engaged in office non-physical labor, a higher level  
(in administration and commerce) 

ІІІb 
Employees engaged in office non-physical labor, lower level  
(in trade and services) 

IVa 
Self-employed with hired workers  
(small owners, artisans, etc. with hired workers) 

IVb 
Self-employed without hired workers  
(small owners, handicraftsmen, etc. without hired employees) 

IVс 
Self-employed farmers and others (farmers and small owners, 
other independent farms in primary production) 

V 
Techniques of a lower level and supervisors in the field of 
physical labor (foremen and masters) 

VI Skilled Workers of Physical Work 
VIIа Semi-unskilled workers of physical labor 

VIIb 
Semi-unskilled workers in the field of physical labor in 
agriculture 
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The top positions of the EGP scheme are occupied by employees, 
employment relations, which are regulated by the service relationship. 
These are the representatives of the «service class» – highly skilled 
professionals, managers and administrators, as well as owners of large 
businesses (classes I, II differ only in the level). Their work has a high 
degree of both the complexity of control and the specifics of human 
capital. In contrast, the lower positions of the scheme are occupied by 
employees whose employment relationship is based on a labor 
contract. Representatives of classes VI (qualified labor force workers) 
and VII (semi-unskilled workers, which are sectorally separated from 
agriculture (VIIa) and agriculture (VIIb), do not have such problems of 
measuring work as the complexity of control and the specificity of the 
asset. 

Employees of the Institute of Sociology of the National Academy 
of Sciences of Ukraine, when Ukraine was included in the analysis of 
the class structures of different countries, somewhat changed the class 
aggregation: since in our country and in Eastern European countries 
the level of urbanization is not as high as in the western countries, 
and the agrarian sector is widely represented in the structure of 
employment, was A distinguished class of agricultural workers, which 
unites IVs and VIIb [7, c. 33-104]. Having considered the data in Table 
2, one can immediately find out that the class structures of Ukraine 
and the Vysegrad countries have both common and negative 
characteristics.  

The service class, which consists of professionals, civil servants, 
top managers, managers and owners of large and small enterprises (I 
and II), combines the most socially privileged positions of the upper 
middle class, in Ukraine it is 24.4 %, which is more than in the Czech 
Republic (22.0 %) and Poland (18.8 %), but less than in Slovakia 
(27.8 %). Compared with the average in Europe, the official class in 
Ukraine (24.4 %) has a value that is the middle ground among the 
indicators of Eastern Europe (20.8 %) and Western (31.5 %). 

In addition, it should be noted that the correlation of classes I 
and II in Ukraine is similar to the ratio of the average indicators of the 
countries of Western Europe and Slovakia, that is, the difference 
between I and II is small, and in Poland and the Czech Republic, as 
well as in Eastern Europe in general, we see a difference at a time. 
Greater performance in Class I indicates a significant number of civil 
servants, senior executives, managers or owners of large enterprises 
within the class structure of society. 

The intermediate class, which includes supervisors in the field of 
physical labor, lower level technicians and workers engaged in office 
non-physical labor, is represented in Ukraine in the smallest number 
(13.4 %). This is another evidence of a strong stratification of 
Ukrainian society into higher and lower grades with a small amount 
compared to the countries of Vysegrad and Western Europe as a 
whole. 
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Table 2. 

Class structure of Ukraine and the Vysegrad countries 

according to the Erikson-Goldtorp-Portocarro scheme in% 
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Service class       
I. Professionals, civil servants, 
senior executives, managers 
and owners of large enterprises 

10.3 5.9 6.8 12.3 7.5 13.2 

II. Professionals, civil servants, 
managers of lower level, 
managers of small enterprises 

14.1 16.1 12.0 15.5 13.3 18.3 

Together: 24.4 22,0 18.8 27.8 20.8 31.5 
Intermediate class       
Ш а. Workers engaged in office 
non-physical labor 

10.5 16.5 11.3 11.2 12.1 12.2 

V. Supervisors in the field of 
physical labor, equipment of the 
lower level 

2.9 3.2 5.7 3.3 4.9 4.3 

Together 13.4 19.7 17.0 14.5 17.0 16.5 
The petty bourgeoisie       
IV a. Self-employed with hired 
workers 

1.3 2.0 2.1 1.9 2.1 2.6 

IV b. Self-employed without 
hired workers 

0.3 1.2 1.8 1.4 1.6 2.1 

Together 1.6 3.2 3.9 3.3 3.7 4.7 
Working class       
Ш b Workers engaged in office 
low-level physical work 

7.3 9.4 9.3 8.7 9.4 14.0 

VI Skilled Workers of Physical 
Work 

16.3 20.3 19.3 19.3 19.5 12.6 

VIІ a Semi-unskilled workers of 
physical labor 

20.2 21.9 19.0 20.2 19.6 16.4 

Together 43.8 51.6 47.6 48.2 48.5 43.0 
Agricultural workers       
IV c. Self-employed, farmers, 
and the like 

0.2 0.3 9.8 0.3 6.8 2.4 

VII b. Agricultural workers 16.6 3.2 2.9 6.0 3.2 2.1 
Together 16.8 3.5 12.7 6.3 10.0 4.5 

 
The small numbers of the middle class are shown by the 

indicators of the class of the petty bourgeoisie, which are represented 
by the categories IVa and IVb. It accounts for a rather small share in 
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Ukraine, 1.6 %, which is lower than the average for Eastern countries 
(3.7 %) and Western (4.7 %) Europe. In the countries of the Vysegrad 
Four more than 2 times this figure exceeds the Ukrainian one. 

Taking into account the aforementioned distinction among 
smallholders, it can be argued that in all the comparable countries, 
the most significant part of the employed population is hired workers. 

The share of the working class (Shb, VI and VIIa) in Ukraine 
(43.8 %) and in Western Europe (43.0 % on average) are similar. 
However, despite the almost uniformity of the size of the working class, 
there are differences in its structure: in Ukraine, workers of routine 
non-physical labor are twice less than the average in western countries 
(7.3 % vs. 14.0 %), and workers of the industrial sector, on the 
contrary, more. At the same time, we have a more numerous class and 
skilled (16.3 % vs. 12.6 %), and unskilled workers (20.2 % vs. 16.4 %). 

The situation is different from that of the Vysegrad countries: the 
smallest share of the working class is observed in Ukraine (43.8 %), 
whereas in the Czech Republic it is 51.6 %, in Poland it is 47.6 %, in 
Republic Slovakia it is 48.2 %. Regarding the structure of the working 
class, the Ukrainian version has more similarity to the structure of the 
Vysegrad countries than with the countries of Western Europe. The 
share of workers employed by the lower-level clerical and non-manual 
labor and semi-unskilled workers in physical labor is similar, and 
there is some difference in the indices of skilled labor workers. 

The class of agricultural workers in Ukraine is 16.8 %, and in the 
East European countries, on average, 10.0 % (in particular, in Poland 
– 12.7 %, and a significant difference with the Czech Republic – 3.5 %, 
and with Slovakia – 6.3 %). But the structure of property relations 
within this class looks the opposite in these countries: if in Poland 
farmers and self-employed peasants predominate over hired 
agricultural producers (9.8 % and 2.9 % respectively), then in Ukraine, 
agricultural workers are dominant in comparison with farmers (16.6 % 
and 0.2 %). In countries of Western Europe, the share of agricultural 
workers is small – 4.5 %, but equally divided between owners and 
hired workers in the field of agriculture. 

Conclusion. Consequently, the comparative analysis made 
shows a certain similarity of the class structure of Ukraine with the 
countries of the Vysegrad Quartet, but there are also significant 
discrepancies: 

– the superiority of the upper middle class, especially in the 
share of the most privileged representatives (with the exception of 
Slovakia); 

– the minority of the petty bourgeoisie and the lowest share of the 
intermediate class; 

– lack of employment in the service sector and, at the same time, 
a high proportion of the industrial working class (despite its reduction 
in the 1990s, it is still significantly higher); 
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– the large number of agricultural hired workers with a negligible 
share of farmers. 

Thus, we can make the following general conclusion about the 
class structure of Ukraine against the background of the Vysegrad 
countries – the class of owners and the middle class is much smaller 
than the average in the Vysegrad countries. 
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PERSECUTIONS AS A POLITICAL INSTRUMENT OF VIOLATIONS  
OF THE HUMAN RIGHTS IN SLOVAKIA  
DURING THE COMMUNIST REGIME 
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Intern in Nation’s Memory Institute of Slovak Republic, 
Bratislava, Republic Slovakia 

 
Abstract 

The study analyzes the persecutions, which, in its implementation, 
has largely used the communist regime to instigate fear and terror in 
Slovakia. These persecutions can be described as one of the main political 
tools of the communist regime. Frequently, unjustified persecutions, applied 
to innocent victims of this regime, need to be reminded. In our opinion, the 
period of the Communist regime in the Slovak Republic and its sick ideology 
undoubtedly isthe period of terror.  

If we forget, the crimes of the communist regime against our people,we 
are forced to repeat them as a nation again. And we must not allow that.The 
article provides a detailed analysis of the problem of political repression and 
persecution used by the communist regime in the Slovak Republic with the 
aim of spreading fear among the population. Such persecution can be 
described as one of the main political instruments of the communist regime. 
According to the author, the period of the communist regime in power in 
Czechoslovakia can undoubtedly be considered a period of total terror 
accompanied by repression, persecution and persecution of citizens. This 
fact in the history of the development of the state should not be forgotten, 
since it is fraught with the repetition of such a situation in the future, which 
can lead to the loss of state independence. Exceptional attention in the study 
is given to the processes of formation of public opinion in conditions of 
leveling of the national identity by the totalitarian regime, the main role in 
which propaganda plays. The author details the features of communist 
ideology as a mechanism for retaining the totalitarian regime by prohibiting 
freedom of speech. In addition, the system of establishing strict state control 
over the development of the Slovak national culture realized through total 
censorship is covered. 

Separately, the author reveals the problem of nationalization of large 
and small business by the state, whose owners voluntarily and compulsorily 
handed it over to the state. Thus, the formed middle class was completely 
destroyed, and its representatives were subjected to repression and political 
persecution, as a result of which thousands of families were expelled from 
Bratislava to the village. Similar processes took place in other large cities, 
which led to an outflow of the intelligentsia to the countryside. 
Key words:  totalitarian regime, public opinion, repression, political 

persecution, human rights. 
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ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ  
ПОРУШЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ У СЛОВАКІЇ  
ПІД ЧАС КОМУНІСТИЧНОГО РЕЖИМУ 

 
Макарікова Даса 

Авторське резюме 
У статті зроблено детальний аналіз проблеми політичних репресій і 

переслідувань, що були використаны комуністичним режимом в 
Республіці Словаччина з метою насадження страху серед населення. 
Подібні переслідування можна охарактеризувати як один з основних 
політичних інструментів комуністичного режиму. На думку автора, 
період перебування при владі в Чехословаччині комуністичного режиму, 
безсумнівно, можна вважати періодом тотального терору, що 
супроводжується репресіями, гоніннями і переслідуваннями громадян. 
Зазначений факт в історії розвитку держави не повинен бути забутий, 
оскільки це загрожує повторенням подібної ситуації в майбутньому, що 
може стати причиною втрати державної незалежності. Виняткова увага 
в проведеному дослідженні приділена процесам формування громадської 
думки в умовах нівелювання національної ідентичності тоталітарним 
режимом, основну роль в якому грає пропаганда. Автор детально 
розкриває особливості комуністичної ідеології як механізму утримання 
тоталітарного режиму шляхом заборони свободи слова. Крім того, 
висвітлюється система встановлення суворого державного контролю над 
розвитком словацької національної культури реалізується шляхом 
тотальної цензури. 

Окремо автор розкриває проблему націоналізації державою 
великого і дрібного бізнесу, власники якого добровільно-примусово 
передавали його на користь держави. Таким чином, середній клас був 
повністю знищений, а його представники піддавалися репресіям і 
політичного переслідування, в результаті якого тисячі сімей були вигнані 
з м Братислава в село. Подібні процеси відбувалися і в інших великих 
містах, що призвело до відтоку інтелігенції в сільську місцевість. 
Ключові слова: тоталітарний режим, громадську думку, репресії, 

політичні переслідування, права людини. 
 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 
НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СЛОВАКИИ  
ВО ВРЕМЯ КОММУНИСТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

 
Макарикова Даса 

 
Авторское резюме 

В статье проведен детальный анализ проблемы политических 
репрессий и преследований, используемых коммунистическим режимом 
в Республике Словакия с целью насаждения страха среди населения. 
Подобные преследования можно охарактеризовать как один из основных 
политических инструментов коммунистического режима. По мнению 
автора, период нахождения у власти в Чехословакии коммунистического 
режима, несомненно, можно считать периодом тотального террора, 
сопровождающегося репрессиями, гонениями и преследованиями 
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граждан. Данный факт в истории развития государства не должен быть 
забыт, поскольку это чревато повторением подобной ситуации в 
будущем, что может стать причиной потери государственной 
независимости. Исключительное внимание в проведенном исследовании 
уделено процессам формирования общественного мнения в условиях 
нивелирования национальной идентичности тоталитарным режимом, 
основную роль в котором играет пропаганда. Автор детально раскрывает 
особенности коммунистической идеологии как механизма удержания 
тоталитарного режима путем запрещения свободы слова. Кроме того, 
освещается система установления строгого государственного контроля 
над развитием словацкой национальной культуры реализуемого путем 
тотальной цензуры. 

Отдельно автор раскрывает проблему национализации 
государством крупного и мелкого бизнеса, владельцы которого 
добровольно-принудительно передавали его в пользу государства. Таким 
образом, сформировавшийся средний класс был полностью уничтожен, а 
его представители подвергались репрессиям и политическому 
преследованию, в результате которого тысячи семей были изгнаны из 
г. Братислава в деревню. Подобные процессы происходили и в других 
крупных городах, что привело к оттоку интеллигенции в сельскую 
местность. 
Ключевые слова: тоталитарный режим, общественное мнение, 

репрессии, политические преследования, права человека. 
 
Problem statement and relevance. The period of the 1950 is 

suggested as the consolidation of the period of communist totalitarian 
rule in the Slovak Republic, accompanied by persecutions of various 
kinds. The legal framework, which allows for sharp legal proceedings, 
231/1948 Coll. for the protection of the People’s Democratic Republic, 
which Parliament approved in October 1948. The key instrument of 
establishing the regime was reprisal [16, p. 444]. The company lived in 
tension, uncertainty, fear and fear. Violence and totalitarianism were 
an inseparable and organic part of communist ideology and political 
practice. The individual did not play the decisive role in these years, 
but the robot class. Private ownership is considered to be a source of 
major conflict and division of society. The final goal of communist 
ideology was to be a classless society [17, p. 42-43]. 

The «centralization, which also manifested itself in the relation of 
the Prague center to the Slovak communist» was important. Although 
the KSS retained its name, it became a territorial organization of the 
united Communist Party [16, p. 444]. After taking power in 1948, the 
then government disposed of free press, publishing and monasteries 
[17, p. 49]. 

Property changes, reviews, purges and degradations were also 
significant. They touched upon the permanent citizens and made 
difficult access to qualified work and education not only a direct 
participant in these sanctions, but also their family members [12, 
p. 36]. 
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Analysis of scientific research and publications.article. 
Overall, the communist regime, in order to promote its power 
objectives, has legally linked the various spheres of politics with 
persecution. These stemmed from the essence of the communist 
regime and had a wider connection. In the conditions of the 
Czechoslovak Republic, the range of persecutions was larger than in 
other countries of the Soviet bloc. As a result of the persecutions, 
violent and profound interventions were made in all the layers of 
Slovak society, which spread as follows: on the one hand, they were 
the usurpers of power, the political leader of the communist garniture, 
on the other hand the silenced and manipulated majority of the 
population, with distorted legal consciousness [23, p. 623-624]. 

Highlighting the previously unresolved parts of the general 
problem to which the article is devoted 

Typical for the communist regime was also to create fear, 
manipulate public opinion, restrict human rights, or crimes against 
humanity. The 50’s were very drastic here. The newly-established 
regime needed to «show» its power and the means at its disposal and 
which, in the event of resistance, did not hesitate to use it. In the 
following lines, therefore, we analyze in greater detail the most 
desperate spheres of social life that the communist regime tried to 
either transform into its image, to eliminate them in some way, in a 
number of cases, extremely inhuman and injustice observance. 

The purpose of the article. The contribution analyzes how the 
communist regime persecuted its inhabitants on the territory of 
Slovakia. Selected areas have been scientifically researched in detail. 
We also offer statistics for individual victims. The aim is to point out a 
direct violation of human rights in this period of unliberty. 

Presentation of the main research material with full 
disclosure and justification of the scientific results obtained 

In this contribution, we analyze selected spheres of human rights 
violations in Slovakia during the period of liberty that the vommunist 
government has established in our territory. 

The main material. After nationalizing the wholesale business, 
small businesses had to «voluntarily hand over» their businesses to 
state-trading networks. The establishment of the communist regime 
also abolished law offices, or the practice of doctors and dentists. The 
rented houses, which had a middle class, were formally owned by their 
owners, but they were actually owned by the state. In the next three 
years, a separate urban middle class was virtually destroyed. It found 
its use in state-owned enterprises, and obviously there was an attempt 
to replace it with new, regime-based groups. The most typical 
expression of the will to break the urban business and middle classes 
was «Action B,» in which the then regime expelled thousands of 
families from Bratislava to the countryside. They did so without a 
court order, only on the basis of administrative orders. Similar cases 
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have also occurred in other cities, but «Action B» can be uniquely 
marked as the most massive.  

The process of drastic structural changes in society, whose 
backbone became a violent transformation of ownership relations after 
grasping power by the Communist Party in February 1948 sharply and 
deeply hit all the social strata, of which a significant number included 
the peasants. Because it was the most populous population, this 
process was longer and more complicated than in urban middle layers 
[12, p. 305-306]. In accordance with its vision of a class and socially 
balanced society, the communist regime implemented the project of 
global transformation of economic, social and cultural relations in the 
countryside through the collectivization of agriculture. It meant a 
major breakthrough and interference with the essence of the peasant 
existence, based on private ownership and private management, 
which, in the consciousness of the peasant, represented the greatest 
social security and basic condition of livelihood. Because the process 
was difficult to identify, the communist regime was engaged in the 
collectivization of agriculture, even at the cost of violating the 
democratic principles of voluntariness, economic and administrative 
pressure, and political persecution of the individual social strata in the 
village [5, р. 539]. 

Liquidation of private peasants in the form of union was achieved 
through persistent and violent coercion. The state monopoly has 
deprived the peasant of the opportunity to freely sell his products, as 
well as to buy the machines or the fertilizers needed to realize his 
livelihood. At the same time, there was a «system of forced deliveries, 
the state of prescribed quantity of products», which laid down non-
fulfilling duties for the peasants, and then these sailors were referred 
to as saboteurs. Kulakov. In accordance with the non-compliance with 
the said contingents, they were fined and displaced. The communist 
Terror penalized the vast majority of peasants. «It was only in 1951 
that more than 60,000 peasants were punished for other forms of 
threat to the construction of socialism. Approximately 70% of them 
were reliant on secondary earnings in industry. Persecuted Painters 
were standing before the ultimatum to put the ground into a 
cooperative or to lose a job. The decision was to «help» one of the most 
effective tools of coercion, namely the threat of not being able to study 
their children [12, p. 307). 

OBTAINING STATISTICS: Citizens assigned to PTP  
Auxiliary technical passports were a special phenomenon after 

repression during the first years of the communist era. These were 
units of the army on which people were based, based on their «political 
unreliability». In this case, they are the persons who committed crimes 
according to the decrees of the President of the Republic no. 16/1945 
and no. 138/1945 Coll. or pursuant to Regulation SNR no. 33/1945 
Coll., Further persons who have committed crimes under the 
Protection of the Republic Act no. 50/1923 Coll. or for the protection of 
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the People’s Democratic Republic No. 231/1948 Coll. and were 
prosecuted. There were also persons who owned the factory, 
respectively. other enterprise with more than 10 employees; persons 
who have owned immovable property; persons who have owned a 
wholesale; persons who owned land in the area of 20 to 30 ha; persons 
whose parents have fled abroad; persons who have been expelled from 
school for schooling since February 1948; people who have been 
removed by the Committees of Action from public functions; which 
were considered harmful for other reasons [2, p. 538]. 

Realization of the unilateral and dogmatic expansion of 
socialist ideology 

Public opinion is the largest and least achievable instrument for 
the benefit of the expansion of any political ideology, not a communist 
one. In order to promote the correctness of their ideology, a number of 
available practices have been used for the sole purpose of controlling 
public opinion and gaining blind public support [6, p. 236]. Emphasis 
is placed on the impact of literature on society. Several tens of 
thousands of bundles marked «inappropriate» literature were 
discarded. Such a measure was one of those that was to approach the 
concept of how to make a clear and dogmatic expansion of socialist 
ideology [23, p. 670-671]. Selected music, movies and magazines were 
also forbidden. The theatrical performances have strictly supervised 
the monolith with the regime, and the work of Czechoslovak artists 
places great emphasis on their texts and opinions. We mean singers, 
actors and writers, that is, those personalities who were able to greatly 
influence the younger generation in particular. This period can also be 
said about the period of censorship. The most brutal repression in all 
areas of culture took place between 1948 and 1953. In the early 50’s, 
communist writers such as Daniel Okáli, Ladislav Novomeský or Ivan 
Horváth, who died in prison, also suffered. Other publicly less well-
known intellectuals came to the bars. The communist regime uses 
these technologies to prevent different groups of intelligence [21]. 

It can be said, therefore, that the restrictions were manifested in 
all areas − federal, editorial, educational, or religious. Any activities 
and expressions of opinion that did not conform to the enforced 
Marxism-Leninism were liquidated. The communist regime managed to 
achieve its goal, albeit in the extreme, despite the hard procedure [7, p. 
13]. Mrva [14, p. 92] states that «the ruthless uprisings of human 
rights, the failure to respect private property, the unrestricted 
government of one party associated with the construction of the 
repressive apparatus, and all the means of promoting the atheism of 
society have caused moral decline.» The communist regime was not 
only about grasping power, but also about fundamental change of 
society and ideological control of the population. That’s why high-
educated people, even those who were devoted to socialist and 
communist ideas, have undergone continuous control because they 
considered them a potential danger. The KSS decided on who has the 
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right to work in culture and to study or study at college. In addition to 
«cadre politics», the communist regime of intellectuals controlled the 
publishing policy and the above-mentioned censorship. In a situation 
where he considered the need to intimidate the intelligence, he also 
ran after judicial repression. Artists, scientists or teachers were a tool 
for controlling society, controlling thinking and public opinion[21]. 

OBTAINING STATISTICS: Citizens included in Tábor’s forced 
labor 

Restrictions of personal freedom have been carried out in 
addition to judicial proceedings through extrajudicial channels. A 
method that has proved successful in the previous period was to 
include selected people in forced labor camps. There were six such 
camps in Slovakia. In particular, camps in Hronc, Ilav, Novák, Rusk, 
Trencin and Ústí nad Oravou[16, p. 447]. Statistics on citizens 
included in the TNP were based on archival materials found in the 
Archives of the Prison and Judicial Guards Corps of the Slovak 
Republic in Leopoldov, in the National Archives of the Slovak Republic 
as well as in individual state regional archives of the Slovak 
Republic.The number of citizens included in the TNP is 8,240. Another 
2,083 citizens were proposed to the TNP, but they were not included 
for various reasons [18, p. 541-545]. 

Persecutions of teachers and other civil servants. Throughout 
the communist regime, teachers suffered penalties, particularly for 
political and religious reasons. Perquisites did not differ in the main 
features from the perceptions of other social strata. However, during 
the 50’s, they were the most critical. The communist regime has 
incorporated teachers among the studied classes and considered their 
ideological upbringing as one of their most important tasks. He paid 
them proper attention on their way to power and their establishment, 
which was manifested by the use of coercive methods or means. 
Representatives of the regime took advantage of the fact that teachers 
belonged to civil servants. 

Since the end of February 1948, the Ministry of the Interior and 
the Interior Ministry have issued a directive, which has resulted in 
state employees being removed from service, giving «temporary» leave, 
reducing their pensions, etc. Several thousand teachers were 
dismissed from state and public services, but also judges, officers and 
officers. The communist regime distinguished four categories of 
employees under the «public purge»: unreliable, incompetent, 
incompetent and inefficient. Persons from these groups who did not 
have a positive relationship to the people-democratic establishment or 
disagreed with the KSS policy were prosecuted under the SNR 
Regulation no. 99/1945. Coll. Subsequently, they were dismissed from 
work, stopped their career, discharged from office, transferred to 
another place of work, transferred to another sector or assigned to 
work units [23, p. 655-657]. 
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Since 1949, extensive reorganisations have been carried out 
throughout the school system, which brought enormous uncertainty to 
teachers. [23, p. 658-659]. 

writes that the KNV papers on education, in cooperation with the 
KSS bodies and the National Front Action Committees, carried out 
purges at universities. For reasons of not being attached to the 
political regime, several professors and associate professors were 
suggested to appeal. Such cleansing was carried out on the basis of a 
decision of the CPC on the establishment of the state management of 
universities, the elimination of their autonomy and the abolition of the 
definitive nature of professors. Later on, however, clean-ups also 
affected college students, who were supposed to remove regime 
opponents. If the opinion of a teacher or other civil servant was 
unconfirmed with communist ideology, he should not present it to the 
public and no longer to the students. It was also not possible to freely 
profess religious beliefs or political affections - if they were different 
from the communist one. During the communist regime, beliefs in 
public places such as schools or state institutions were strictly 
prohibited. Not to mention the dissemination of religious ideology, 
books, or a study of theology. If anyone violated this ban, he was 
immediately persecuted. For us, it is incomprehensible that the refusal 
or violation of these principles has been severely punished, often in the 
form of imprisonment. Human rights violations were also reflected in 
the fact that if such citizens refused to undertake the regime they 
could not carry out their profession and worked in other sectors. Most 
often they did the work of kuričov, minikov, or cleaners. In this way, 
they wanted the communist regime to take human dignity. 

Confronting the communist regime with theChurch. Its 
significance and character is the persecution of believers in 
Czechoslovakia as a specific chapter of the history of the persecutions 
in the period of totalitarianism introduced by the communist regime. 
The founders of communist ideology, Karl Marx and Frederick Engels, 
have not fought against their negative attitude towards religion [11, 
p. 67]. 

Kmeť [7, p. 9-11] claims that against communism, respectively. 
Socialism regularly performed by the Catholic Church. Since February 
1948, most of the churches, especially Catholics, have taken an 
apolitical stance against the new regime. Based on these statements, 
contradictions between the regime and the Catholic Church have been 
deepened. The official ideology has failed to convince scholars and 
believers that the communist regime has a positive interest in religion 
and the Church, because in practice it has been programmed and 
constantly restricted by their activities. There was a period of hard 
persecution and imprisonment, as the regime believed that it would 
take over the churches and calm the situation. At first, it was the 
largest attack on the Catholic Church, which was the most numerous 
in the whole of the Czechoslovakia [7, p. 13-14]. 
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In 1950, 76.2 % of the population reported it in Slovakia. The 
Evangelicals of Augsburg were 12.9%. It was followed by the Greek-
Catholic Church, which publicly proclaimed 6.6 %, and 3.3 % of the 
population reported Kalvinism [12, p. 307]. 

In the 50’s, a procedure followed brutally with the liquidation of 
Catholic monasteries [8, p. 883].The liquidation of male monasteries 
by the communist regime was called «Action K», otherwise known as a 
barbarian night. The implementation was taken over by the STB, 
namely Roman Stehlík, head of the department of the Church of the 
Second Sector. Of the Ministry of National Security and Branislav 
Kollár, head of the paper of the 50th Roman Catholic Church. 
Together, they have developed guidelines for the implementation of 
«Action K», at the direction of the highest party bodies. A special order 
from the Minister of the Interior dated April 12, 1950 determined the 
start of the night action from 13 to 14 April 1950, exactly at 24:00. At 
a fixed hour, the members of the armed forces began to violently 
conquer the monasteries. Then they gathered the religious, informed 
about the reason for the intervention – the alleged anti-state activity of 
the ravines and the gunshots with their erratic buses, respectively. 
trucks were forcibly passed into concentrating concentration 
monasteries. 

The population was greatly surprised by the secretly prepared 
action of the armed forces against the revolts. In addition to protests, 
open protests also occurred. After «Action K» followed by «Action K1», 
which took place on the night of 24th to 25th April 1950 in the Jasov 
and Šaštín area and «Action K2», which took place on the night of 3rd 
to May 4, 1950, regions of Bratislava, Nitra, Banská Bystrica and 
Žilina. The scenario of the listed shares was identical to that of «Action 
K». The only difference was that the SNB, STB, and LM down-
commanders had «negotiated» with the monasteries of the «voluntary» 
concentration [10, p. 130-134]. 

Other measures were also directed against the churches by the 
communist regime. They have, to the maximum extent possible, 
disrupted their activities and defenses. The «K», «K1» and «K2» events 
included, in particular, various power interventions, the adoption of 
church laws, the promotion of «loyal» people to important church 
posts, etc [7, p. 14].The attacks on the Church have gained so much. 
Her enemies were also found in the ranks of the later intelligence. The 
propaganda propaganda spread at the Marxism-Leninist colleges, 
while innocent prisoners – priests, bishops, professors, doctors, 
students – died in Slovak prisons. Pichonský [17, p. 51] describes it as 
follows: «The world of absurdity». 

On the basis of the above information, we confirmed the 
hypothesis 1: «After the communist regime was established, the 
Catholic Church was oppressed because of the ideology which the 
communist regime was governing and openly advocating». 
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OBTAINING STATISTICS: Revolutions interned in 
concentration monasteries 

When drawing up the list of convicts interned in concentration 
monasteries, we mainly relied on statistics of 26 religious societies. It 
was, however, not half of the relevant data needed for the statistics in 
question. We have encountered a high absence of any state archive 
records. We rely on Smoligova [20, p. 546-548], which deals with the 
problem of intercourse of religious from individual religious 
communities. On the basis of this information, therefore, we note that 
there were 2 584 religious people interned in Slovakia, of which 1,644 
were religious. The highest number of deportations was in 1950, which 
accounted for 1 738 people. 

Illegal escapes from Czechoslovakia. Representatives of the 
Communist Party of the Czechoslovak Socialist Republic and the 
Security Forces in the Czechoslovak Socialist Republic, in the wake of 
the outbreak of Moscow, and in the interest of a generalized 
totalitarian system shortly after February 1948, decided to take new 
measures to ensure tighter surveillance of the southwestern sections of 
the state border with Germany and Austria. One of the main goals of 
the communist regime was to stop the politically motivated illegal 
crossings while crossing the border with the «outside enemy». In official 
propaganda on the protection of the state border, information on the 
border crossing of a large number of Western intelligence agents with 
sabotage tasks was used to shield the evasion of political refugees. Any 
refugees should be stopped by extraordinarily drastic means, 
regardless of injuries or even death [13, p. 473]. 

Systematically began to build technical border security and the 
role of watchkeeping performed by the militarily organized banners of 
the ZNB Border Guards and the Army Assistance Units in the state 
border sections classified since 1949 as the 1st zone of surveillance 
with states that did not have a people-democratic establishment. This 
was the highest level of protection of the state border, which included 
the border sections with Germany and Austria. II. the zone formed 
border sections with the associated people-democratic states, namely 
Hungary, the USSR and Poland. We emphasize that border guard II. 
bandwidth was much less emphasized than in the first zone. After 
1951, the Border Guards watchdog system in the Czechoslovakia 
became a permanent part of the southwest sections, a part of the so-
called «iron curtain. In the atmosphere of fear of the methods used by 
the communist regime, the escape from Czechoslovakia was a logical 
solution to the complex situation for many citizens. In the case of 
escape, the refugees were doing their best [13, p. 478-479]. 

However, in addition to numerous border guards, the borderline 
included mechanical barriers, wire barriers and electric dogs. Dozens 
of people have lost their lives in their desperate effort at any cost to 
cross the southwest section of the state border. Those who did not, on 
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the other hand, have survived, brought to justice and in most cases 
severely punished [16, p. 448]. 

OBTAINING STATISTICS: Killed at the border 
In the statistics we examined the number of people killed at the 

border, which is further analyzed by Lehký [13, p. 513-518].The 
victims are divided into two parts. This is a list of citizens of Slovak 
nationality killed in attempting to cross the state border and a list of 
citizens killed in Slovakia when trying to cross the state border. Of the 
relevant documents, there are up to 25 gunmen known, nine people 
killed by an electric wire barrier and two people killed by a mining 
explosion. The mentioned victims are included in the list of citizens of 
Slovak nationality killed during the attempt to cross the state border in 
the 50’s. The list of citizens killed in the Slovak Republic in attempting 
to cross the state border includes 23 victims. The cause of death was 
the most common shot. Thus, 15 people died. One postrelenian person 
passed away later. Five people were killed by electric wire rod and 
killed by dogs was one person. In two cases the cause of death is still 
unknown. However, on the basis of a number of unmarked graves in 
the former border zone, it is possible to assert with certainty that many 
cases of death at the border were confidential and the records about 
them either were not made at all or, if any, they were shredded. 

Processed political processes. A typical feature of the 
communist regime is the fabricated processes inspired by the Soviet 
pattern. They should show vigilance and intimidate the «hostile 
capitalist West» [17, p. 46].In their implementation, the role of STB 
played an irreplaceable role. «The investigations they have performed 
become infamous for their brutality in various forms of physical and 
psychic character.» The coarsest forms of violence are no exception [16, 
p. 440]. 

In fact, in the early days of the communist regime, the processes 
were the highest form of persecution, with the highest degree of 
hardness. Such processes included those in which the victims were 
judged to be acts of a political and anti-state nature. Politically 
motivated can be considered those in which they were accused for acts 
of another, predominantly economic nature, but were deliberately 
designed to be coerced as political pressure. 

With the effectiveness of the StB, prosecutors, courts and the 
Ministry of Justice, an effective mechanism has been put in place, 
allowing the elimination of persons identified as non-state elements. 
The investigating authorities and the court did not care about finding 
an objective guilt. They acted as a «class struggle tool» [17, p.46]. 

Processes of a political nature belonged to the most important 
features of the communist regime, accompanying it from its origin to 
its collapse. The communist regime has produced several thousand 
political processes with hundreds of thousands of victims. 

We emphasize that such political processes were unlawful, since 
their actions and most of the judgments were not decided by the law 
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courts, but by other authorities. But there are other reasons why the 
political processes were illegal. First of all, it can be said that 
admissions to alleged crimes were enforced by various methods. Most 
often it was psychological pressure, threats, torture, or physical abuse. 

Furthermore, the provisions of the Penal Code and the provisions 
of the International Covenants on Civil and Human Rights have been 
violated. Unlawfulness also manifested itself in the fact that many 
allegations were artificially constructed and, in many cases, 
unsupported by facts or evidence. The witnesses who testified in such 
cases have often been forcibly denounced, for example, under threat of 
job loss. But even if this did not imply a potential witness to 
denunciation, psychological pressure and physical pressure followed. 
Particularly in the 50’s many political processes were created on the 
basis of provocations, or «criminal activity» developed under the control 
of the CB. We also consider it very important that persecution in the 
form of political processes has affected all social strata. The most 
numerous group of persecuted belonged to «class enemies», whom the 
communist regime defined very freely and purposefully. It included 
former owners of larger property, members of the liberal professions, 
senior civil servants from previous regimes, exponents and political 
party activists who were either forbidden after the Second World War 
or destroyed after the February 1948 defeat. A very large group of 
people judged and convicted in political processes came from members 
of the church, especially the Catholic. 

„Political processes had a multi-purpose mission in communist 
rule. Permanent mission was, in terms of political interests and class 
hatred, to liquidate, punish and expel opponents of the regime, 
whether real, potential or imaginative. An important feature of the 
process was to intimidate potential regime opponents and create an 
atmosphere of fear throughout the company. Processes also served to 
demonstrate the political and political legitimacy of policy making. 
Their very important mission was to shock the company and, last but 
not least, to raise it» [15, p. 29]. 

OBTAINING STATISTICS: Killed in prisons 
The list of deaths in prisons includes people who, for political 

reasons, have been jailed and lost their lives for various reasons. The 
main source of statistics was the list of people convicted for political 
reasons. From him were subsequently selected persons who lost their 
lives in the execution of the sentence. In Prison and other places of 
imprisonment, 600 to 800 victims died in Slovakia in the 50 years. 
However, many documents have been shredded. These were the 
victims in the investigation detention, in the mines and quarries. 
According to the information found, the highest number of deaths in 
prisons was not only during the 50’s but during the entire 40-year rule 
of the communist regime in 1955 [8, p.523-525]. 

It was in this year that the prisoners behaved most drastically 
and their human rights were violated as much as possible. On the 
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basis of our findings, we consider it important to point out that the 
communist regime «wanted to liquidate, not kill» [19, p. 34]. Many 
prisoners just prior to death, triggered by physical and psychological 
terror, would rather be released, only to die in prison.  

OBTAINING STATISTICS: Executioned 
We found out that 50 persons were executed in the 50’s. This 

alarming number, however, is all the more disgraceful that the 
imprisoned prisoners were executed in the form of artificial processes 
and in the sense of unfounded, false facts. We can not prevent these 
crimes from being politically murdered in order to induce a wave of 
fear and subordination in the country [4, p. 484-501]. 

The conclusions drawn from the study. Finally, we give our 
insights into the facts and the processed statistics. In today’s world 
where democracy is the cornerstone of society, we must not allow for 
forgetting the innocent victims who perished because of the 
senselessness of the ideology promoted by communist regimes. It 
should also be borne in mind that we can not look at these statistics 
as numbers only. It was about human beings who had their families, 
their loved ones, their plans for the future and the most important 
thing – the right to life. This right, however, has denied the communist 
regime without losing its eye, just for the sake of fulfilling its ideology. 
As members of the generation of young people under the age of 25, we 
have not experienced totalitarian times, so we do not have a personal 
experience with the communist regime. However, we have a sound 
judgment, and despite the fact that, in the opinion of many citizens, 
we live well in this period, we must not forget the dark side of the 
communist regime that has devastated an incredible amount of human 
lives through its actions. 

Whether it was a loss of human dignity, human happiness, 
devastated health, a great deal of prank psyche, divided families, 
family reunion, surviving reintegration in society, endless nightmares 
of torture that persecuted them until the end of their lives, or 
terrorism, freedom. The enormous violation of human rights is thus, to 
a great extent, demonstrated in the times of the communist regime in 
all spheres of life of individuals as well as society as a whole. 

Conclusion. It is necessary to reproduce the words of Ján 
Čarnogurský, with which we fully assert: «Today there are still many 
people who have experienced and remember what it was during the 
communist regime. But he will lose them. Documents and photos will 
be lost and sacrificed. Unless we capture today what the communist 
regime really is, tomorrow it will be misinterpreted. It will be false to 
interpret not only the course of Communism but it will be false to 
describe who fought against it. A false interpretation of the history of 
Communism will draw false claims about the future» [1, p 128]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ РОСІЇ ПІД 

ЧАС ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ 
 

Малявін Євген Вікторович, 
старший викладач кафедри соціології та політології, 

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут», 

 
Авторське резюме  

Автор статті аналізує діяльність політичних партій, які приймають 
участь у проведенні виборчої кампанії на посаду Президента Росії у 2018 
році. Досліджено специфіку ведення агітації опозиційними 
парламентськими політичними партіями: КПРФ та ЛДПР. Визначено, що 
кандидати від цих партій В. Жириновський (ЛДПР) та П. Грудини 
(КПРФ), проводять виборчу кампанію, використовуючи традиційні 
методи і орієнтуються лише на незначну частку електорату. Політична 
партія «Єдина Росія» активно приймає участь у виборчий кампанії 
діючого президента Росії В. Путіна. Серед традиційних форм роботи з 
електоратом, провладна партія залучається до просування, 
підтримуваного кандидата популяризуючи його через мережу Інтернету. 

Розкрита передвиборча компанія на пост голови держави 
Російської Федерації дозволяє автору дійти висновку про стабільність 
стану політичних партій, які незважаючи на багатопартійність, схильні 
імітувати конкуренцію, критикуючи політику влади в цілому працювати 
не скільки на отримання підтримки свого власного електорату, скільки 
агітувати громадян підтримати діючу політичну систему під 
головуванням незмінного політичного лідера. 

Таким чином, у статті розкрито особливості функціонування 
політичних партій, що діють у Росії через аналіз їх форм роботи з 
електоратом під час виборчої кампанії на посаду Президента Російської 
Федерації в 2018 р. 

Ключові слова: політична партія, вибори, президент, агітація, 
політична влада, кандидати. 

 
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
РОССИИ ВО ВРЕМЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ 
 

Малявин Евгений Викторович 
 

Авторское резюме 
Автор статьи анализирует деятельность политических партий, 

которые принимают участие в проведении избирательной кампании на 
должность Президента России в 2018 году. Исследована специфика 
ведения агитации оппозиционными парламентскими политическими 
партиями: КПРФ и ЛДПР. Определено, что кандидаты от этих партий В. 
Жириновский (ЛДПР) и П. Грудинин (КПРФ), проводят избирательную 
кампанию, используя традиционные методы и ориентируются лишь на 
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незначительную долю электората. Политическая партия «Единая Россия» 
активно принимает участие в избирательный кампании действующего 
президента России В. Путина. Среди традиционных форм работы с 
электоратом, провластная партия привлекает к продвижению, 
поддерживаемого кандидата популяризируя его через сеть Интернета. 

Раскрыта предвыборная компания на пост главы государства 
Российской Федерации позволяет автору сделать вывод о стабильности 
состояния политических партий, несмотря на многопартийность, 
склонны имитировать конкуренцию, критикуя политику власти в целом 
работать не столько на получение поддержки своего собственного 
электората, сколько агитировать граждан поддержать действующую 
политическую систему под председательством постоянного 
политического лидера. 

Таким образом, в статье раскрыты особенности 
функционирования политических партий, действующих в России через 
анализ их форм работы с электоратом во время избирательной кампании 
на пост Президента Российской Федерации в 2018 г. 
Ключевые слова: политическая партия, выборы, президент, агитация, 

политическая власть, кандидаты. 
 
PECULIARITIES OF THE ACTIVITIES OF POLITICAL PARTIES OF 

RUSSIA DURING THE PRESIDENTIAL ELECTION CAMPAIGN 
 

Evgeny Malyavin 
 

Abstract 
The author of the article analyzes the activities of political parties that 

take part in the conduct of the election campaign for the post of President of 
Russia in 2018. The specificity of conducting agitation by opposition 
parliamentary political parties: the Communist Party of the Russian 
Federation and the Liberal Democratic Political party was investigated. It is 
determined that the candidates from these parties V. Zhirinovsky (LDPR) and 
P. Grudinin (CPRF), conduct an election campaign using traditional methods 
and focus only on a small fraction of the electorate. The political party 
«United Russia» is actively participating in the election campaign of Russian 
President Vladimir Putin. Among the traditional forms of working with the 
electorate, the pro-government party attracts the promotion of a supported 
candidate by popularizing it through the Internet. 

Disclosed election campaign for the post of head of state of the 
Russian Federation allows the author to conclude that the stability of the 
state political parties despite the multi inclined to imitate the competition, 
criticizing the policy of the authorities in general to work not so much for the 
support of his own electorate as to agitate citizens to support the existing 
political system under the chairmanship of an unchanging political leader. 

Thus, the article reveals the peculiarities of political parties operating 
in Russia through analysis of their forms of work with the electorate during 
the election campaign for President of the Russian Federation in 2018th. 
Key words: political party, elections, president, agitation, political power, 

candidates. 
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Постановка проблеми. Політичні партії є виразниками 
інтересів різних соціальних груп і мають за мету отримання 
політичної влади у суспільстві. Виборчі кампанії, як механізмів 
оновлення влади у демократичних державах актуалізує діяльність 
політичних партій. Чергові вибори на посаду Президента Російської 
Федерації у 2018 році не стали винятком і засвідчили нову хвилю 
активізації роботи політичних партій. Незважаючи на низький 
рівень конкуренції, що притаманний політичній еліті сучасної Росії 
та фактичну без альтернативність кандидатури діючому 
Президенту В. Путіну, політичні партії намагаються підтримувати 
фон збереження ніби то демократичних процесів у по-суті 
авторитарній державі − Росія.  

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Дослідження 
політичних партій постійно привертають увагу вчених різних 
галузей науки, акцентуючи увагу на розгляді окремих складових 
партійного життя. Так, свій внесок у формування наукового 
знання про партії внесли такі дослідники як М. Вайнер Р. Даль, 
М. Дюверже, А. Лейпхарт, Г. Алмонд та інші [1, 7]. Серед 
українського кола вчених проблематика партійного будівництва 
знайшла своє відображення у працях В. Бебика, А. Кройтора, 
І. Павленко, М. Примуша, Ф. Рудича, С. Телешуна, М. Томенка, 
О. Фісуна, В. Шаповала, Г. Щедрової та інших [6]. 

Метою статті є розкриття особливостей функціонування 
політичних партій, що діють у Росії через аналіз їх форм роботи з 
електоратом під час виборчої кампанії на посаду Президента 
Російської Федерації. 

Виклад основного матеріалу. З понад 77 політичних партій, 
офіційно внесених до реєстру Міністерством юстиції Російської 
Федерації за підсумками, останньої виборчої кампанії, у парламенті 
представлені лише чотири, що мають свої фракції («Єдина Росія», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедлива Росія»), дві партії мають по одному 
депутаті, і не входять у жодну із фракцій. 

Відповідно до російського законодавства, на сьогоднішній 
день, офіційно зареєстрованим першим кандидатом на посаду 
Президента Росії й учасником виборчої кампанія став Володимир 
Жириновський, висунутий політичною партією ЛДПР, а другим 
став підприємець Павло Грудінін, висуванець КПРФ. Оскільки 
обидві політичні партії є парламентськими, то їхні кандидати не 
потребували проходження процедури збору підписів на свою 
підтримку.  

У цілому, переважна більшість політичних партій 
демонструють стабільну прихильність нинішньому главі держави й, 
тією чи іншою мірою, працюють на його виборчу кампанію. 
Ізюминкою нинішньої президентської гонки, швидше за все, стане 
лише пошук відповіді на питання: хто прийде до фінішу другим − 
новий кандидат від комуністів, КПРФ − П. Грудінін або незмінний 
глава ЛДПР В. Жириновський. 
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Виходячи з аналізу офіційної агітації, партія ЛДПР схильна 
працювати в традиційному для їхнього лідера стилі. Головна ставка 
робиться на харизматичності кандидата. В. Жириновський, і до 
цього не обділений любов’ю ЗМІ збільшив свою присутність на 
телеекранах в 1,5 рази, під час ефірів встиг проговорити всі свої 
основні тези передвиборної програми ЛДПР «100 кроків: Настав 
час зробити потужний ривок уперед!». Виходячи з активних 
коментарів у соціальних мережах, серії теле- дебатів і заявлених 
грандіозних планів на всю агітаційну кампанію, В. Жириновський, 
продовжує відігравати роль масовика-витівника, щоб підігрівати 
увага до такого заходу як вибори, незважаючи на передбачуваність 
результату чергових виборів Президента Росії. До вже 
відпрацьованої технології агітаційних поїздів, виборчий штаб партії 
ЛДПР анонсував грандіозний агітаційний авіа переліт по 10 містам 
Росії [4]. Тим самим спробувавши створити образ активного 
кандидата, що використовує у своїй роботі тактику динамічності й 
оперативності, ефект присутності скрізь і відразу у всіх куточках 
країни. При вдалій її реалізації й залученні артистів у партії є шанс 
точно не втратити свій електорат, але одержати новий, 
однозначно, не вийде. При цьому політичні банери із символікою 
партії ЛДПР уже оновлені у всіх регіонах Росії. 

Комуністична партія − КПРФ вирішила зробити ставку на 
нове досить «молоде як для їхнього політичного руху» обличчя 57-
літнього П. Грудініна, створивши інтерес до нього вже з перших 
днів ведення виборчої кампанії, однак використання старих 
методів агітації, стало підтвердженням для електорату, що їх 
«червоний директор» чергова успішна технологія влади. Головні 
акценти в передвиборній компанії були зроблені на фактах 
безпартійності їхнього кандидата й успішність його як бізнесмена. 
Перший акцент, з яких, став фундаментом для просування ідеї 
об’єднання в єдину коаліцію, не тільки комуністів, прихильників 
національно-патріотичних сил, але й звичайних громадян, що 
перебувають поза політикою. Другий, побудований на створенні 
іміджу господарника, що зумів створити процвітаюче 
багатопрофільне підприємство в окремо взятому регіоні, а 
виходить, даний кандидат може втілити подібний проект у 
масштабах всієї країни.  

Необхідно відзначити, що з початку висування П. Грудинина 
кандидатом на пост президента почалася масована кампанія в ЗМІ 
з метою створення ажіотажу навколо кандидатури комуністів. 
Пройшла серія публікацій які очорняють, так вихваляють 
П. Грудініна. Але загальний стиль проведення агітаційної кампанії 
залишився незмінним − критика діючої влади, обвинувачення в 
чорному піарі з боку влади, уже на старті обвинувачення у 
фальсифікаціях всієї виборчої системи в цілому. Так, голова ЦК 
КПРФ і по сумісництві голова Виборчого штабу кандидата на пост 
Президента П. Грудініна − Геннадій Зюганов офіційно на 
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партійному сайті опублікував заяву, у якій відкрито обвинуватив 
ЗМІ в «регулярному поширенні неправди й наклепу відносно 
керівництва КПРФ і партійних активістів, що особливо беруть 
участь у виборах», далі приводяться факти нападок на адресу 
П. Грудініна. А саме, роздачу в регіонах від його імені агітаційних 
матеріалів без вихідних даних, а так само всілякі провокації, 9 
січня в селищі «Радгоспу імені В. И. Леніна», з якого П. Грудінін і 
створив «соціалістичний оазис у джунглях підмосковного 
капіталізму» була спалена агітаційна куля з емблемою КПРФ [3]. 
Виходячи з логіки розвитку подій, вся наступна кампанія КПРФ 
буде побудована на обвинуваченнях і посиленій роботі в регіонах за 
традиційними схемами: пікети, мітинги, роздача листівок. 

Після закінчення новорічних свят регіональні відділення 
КПРФ почали заявляти про відкриття штабів і розгортанні їхньої 
роботи на рівні усіх суб’єктів федерації. А от масових мітингів, 
проведених комуністами, не спостерігалося, а ті які відбулися, не 
відрізнялися особливою активністю електорату. Так, 27 грудня 
тюменські комуністи влаштували пікет, анонсований під гаслом «За 
чесні вибори», на якому, по суті силами лише 15 комуністів, 
проводилася агітація за кандидата в президенти від КПРФ 
П. Грудініна [2]. Технічно якість запущених у мережі агітаційних 
матеріалів навряд чи зможе додати нові голоси в скарбничку 
електорату П. Грудініна. Так, відеоролики «Уперед, у соціалізм» й 
«Грудінін вивалив правду! У Держдумі мертва тиша» були досить 
популярні з моменту висування, але інтерес швидко згас. 

Основні положення передвиборної програми «20 кроків Павла 
Грудініна» об’єктивно позбавлені раціонального зерна, і головне не 
дозволяють сегментувати електорат. Тобто складаються з набору 
гасел, розрахованих на поліпшення життя відразу й всіх! Виходячи 
з іміджу П. Грудініна як господарника й бізнесмена, то економічні 
пропозиції змусять засумніватися в його адекватності середнє 
покоління росіян. Наприклад, у передвиборній програмі 
мінімальний розмір оплати праці пропонується підняти з поточних 
9489 рублів до 25-30 тис. рублів, зростання пенсій до 50 % від 
середньої зарплати. А чого коштує пропозиція вийти Росії із СОТ, 
що по суті приведе до повної економічної ізоляції країни [2]. Таким 
чином, шансів у кандидата від партії КПРФ виграти нинішню 
передвиборну гонку відсутні. Крім того, без кардинальних змін у 
веденні агітації комуністи не зможуть досягти й настільки 
бажаного другого результату у фіналі виборів. 

Також слід нагадати і про історію, з банківськими рахунками 
в іноземних банках, зареєстрованих на ім’я П. Грудініна, може 
стати вагомим аргументом для скасування реєстрації й зняття 
кандидат з передвиборної гонки на будь-якому етапі виборчої 
кампанії. Але є й інший варіант розвитку подій − з’ясування 
відносин між двома представниками старої школи системної 
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опозиції КПРФ і ЛДПР, що дасть можливість здобути впевнену 
перемогу діючому президентові вже в першому турі! 

Доля двох парламентських партій, що залишилися, також 
очевидна – підтримка самовисуванця В. Путіна. На проведених 
наприкінці грудня 2017 року з’їздах провладної партії «Єдина 
Росія» і партії «Справедлива Росія» були озвучені одностайні 
рішення − не висувати своїх кандидатів і підтримати в 
президентській гонці нинішнього главу Росії. В умовах легалізації 
факту «перезатвердження» на посту президента Росії В. Путіна, 
необхідно максимально створити образ всенародної любові й 
підтримки, без залучення додаткових ресурсів. Особливістю 
ведення виборчої кампанії «Єдиної Росії» стало збільшення 
присутності агітаційної інформації в мережі Інтернет, популярність 
якої забезпечує охоплення широкої аудиторії різних вікових і 
соціальних груп, особливо молоді. Однак, саме в цьому напрямку 
політтехнологам необхідно підсилити роботу, щоб подача 
інформації була доступна до розуміння для конкретних цільових 
аудиторій. Варто відзначити, якісний новорічний ролик, 
розміщений «Єдиною Росією» 28 грудня на You tube, орієнтований 
на створення іміджу захисника інтересів простих росіян, які 
відповідають йому взаємністю буквально з дитячого віку! 
Незважаючи на той факт, що 30 грудня ролик був вилучений з 
мережі, за два дні його трансляції агітаційний ефект було 
досягнуто.  

Активізація електорату у віці 18-25 років здійснюється також 
через соціальні мережі. У яких відзначена поява об’єднань 
студентської молоді для підтримки діючого президента Володимира 
Путіна. Так, з 22 грудня, за інформацією одного з активістів руху 
підтримки Станіслава Куликова, було опубліковано більше 
850 постів у соціальних мережах. Також, прес-секретар Виборчого 
штабу кандидата на посаду президента В. Путіна Андрій 
Кондрашов заявив про ведення онлайн-трансляцій у таких масових 
соціальних мережах як «ВКОНТАКТЕ», «Однокласники», «Клуб друзів 
Путіна В. В». всієї роботи центрального й регіонального штабів [5].  

Висновки. Таким чином, передвиборна компанія на пост 
голови держави Російської Федерації з успіхом констатує 
стабільність політичних партій, які незважаючи на 
багатопартійність, схильні імітувати конкуренцію, і критикуючи 
політику влади в цілому працювати не скільки на отримання 
підтримки свого власного електорату, скільки агітувати громадян 
підтримати діючу політичну систему під головуванням незмінного 
політичного лідера.  
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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).  

Для автоматичної транслітерації користуйтеся сайтами:  
російськомовних джерел – http://www.translit.ru,  
українських джерел – http://translit.kh.ua/.  

Перевірте, будь-ласка, коректність транслітерації прізвищ авторів 
(краще оберіть варіант прізвища та ініціалів даного автора, який частіше 
поширений у мережі Інтернет). Кожне джерело переліку посилань 
перевіряється через сайт http://www.crossref.org/guestquery  
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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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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 
информация предоставляется на английском языке. Обращаем Ваше 
внимание на необходимость указать не произвольный перевод, а 
общепринятое или официальное название учреждения.  
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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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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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