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Секція 1
СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Даніленко Анастасія Юріївна
викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу,
Факультет соціально-гуманітарних технологій,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ПЕРЕКЛАДУ ЯК СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕВОДА КАК СОЦИАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
POTENTIALITIES OF SOCIOLOGICAL RESEARCH OF
TRANSLATION AS A SOCIAL ACTIVITY
На сучасному етапі розвитку наукової думки теорія
перекладу
все
частіше
розглядається
як
результат
міждисциплінарних
досліджень.
Науковці
визначають
перекладознавство як прикладну науку, метою якої є вирішення
практичних завдань, і як герменевтичну дисципліну, яка
опікується вирішенням певних наукових питань; окрім того
перекладознавство розглядається як емпірична наука, яка
вивчає конкретний вид людської діяльності. О. А. Кальниченко
зазначає, що «приходить розуміння, що переклад – це ще й
важливий соціальний чинник, що несе на собі прикмети місця,
часу, умов свого створення і впливає на ці місце, час і умови;
іншими словами, переклад – це соціальний акт» [2, с. 4].
Соціальний статус перекладу як суспільно значущої діяльності
вимагає також дослідження її із залученням наукового апарату
соціології, одним з аспектів таких наукових розвідок може стати
соціологічне дослідження перекладу як одного із видів
соціально-рольової взаємодії. Саме такий підхід обумовлює
актуальність соціологічного вивчення перекладу.
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Науковець М. Л. Іваницька зазначає, що перекладознавство
ХХI-го століття прагне поєднати наукові пошуки різних
дисциплін, розглядаючи переклад як феномен на перехресті
культури, соціології, етнології, психології тощо. «Сучасні
перекладознавці, осмислюючи доцільність широкого розуміння
перекладу, ведуть мову вже не стільки про переклад окремих
текстів, скільки про трансфер культурних явищ, увесь комплекс
«репрезентацій іншої культури» [1, с. 8].
В той же час зростає зацікавленість у ролі перекладача,
його особистості, факторів, що впливають на вибір ним певної
стратегії перекладу, засобів та способів його здійснення.
Тео Германс зазначає, що «сьогодні переклад розглядається як
складна взаємодія, що відбувається в комунікаційному,
соціокультурному контексті. Це вимагає залучення дослідження
перекладача як соціальної особистості» [5].
Девід Б. Франк пропонує модель для аналізу перекладу, яка
підкреслює функцію і міжособистісну специфіку перекладу. Ця
модель передбачає, що в соціолінгвістичному перекладацькому
контексті залучені чотири основні групи людей: перекладач,
цільова аудиторія, автор оригіналу і те, що він називає
«сторонніми учасниками». Д. Б. Франк спирається на теорію
релевантності, запропоновану Д. Сперберомта Д.Вілсон, яка
робить акцент на функції та міжособистісній стороні перекладу,
та на теорію скопоса Г. Вермеєра та К. Райс, ключовою ідеєю
якої є те, що оригінальний текст має бути адаптованим під
запит цільової аудиторії, тобто переклад має в першу чергу
враховувати функцію цільового тексту. Відповідно до
структурно-функціональної,
чи
соціолінгвістичної
моделі
Д. Б. Франка, ключовою взаємодією є взаємодія між людьми, які
можуть виступати індивідуально або як частина спільноти.
Переклад він визначає як текст, отриманий з іншого тексту на
іншій
мові,
який
демонструє
якості
еквівалентності
оригінальному тексту. Таким чином, текст перекладу може
розглядатися як заміна оригінального тексту. Переклад – це
текст, слова, впорядковані у речення та структури певним
чином, згідно до правил мови з метою спілкування. Мовний
актор, яким в даному випадку є перекладач, створює цей текст
з певною метою. Перекладач розуміє, що автор мав намір
повідомити певну інформацію певній аудиторії, і намагається
відтворити оригінальну інформацію в новому контексті для
8
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нової аудиторії, яка не знайома з оригінальним текстом.
Успішним перекладом можна вважати такий переклад, в якому
всі активні учасники можуть бути задоволені досягненням мети
спілкування. Якщо переклад успішний, то аудиторія перекладу
вважатиме, що оригінальний текст тепер «належить» їй у формі,
до якої вона може отримати доступ. Переклад виступає як
зрозумілий еквівалент оригінального тексту [3].
Після автора другим важливим учасником перекладацької
соціолінгвістичної ситуації є перекладач. Перекладач прочитав
оригінальний текст, зрозумів його, і тепер хоче побудувати
новий текст на основі оригіналу для нової аудиторії. Слова та
тексти є умовами, які люди використовують для того, щоб
виразити себе та намагатися впливати один на одного. Робота з
перекладу виконується з урахуванням як мети, так і аудиторії.
Насправді мета і аудиторія є двома важливими компонентами
акту перекладу, а така модель надає їм чільне місце.
Дослідниця М. Л. Іваницька зазначає, що центр ваги у
дослідженнях поступово змістився на суб’єкт мовлення. «Одним
із мало досліджених питань, яке набуває все більшої ваги, є
кореляція мовної особистості перекладача із соціальними,
політичними та ідеологічними умовами, в яких він працює,
вплив цих умов на психологію (мотиви й настанови) та
методологію творчості (стратегії й тактики) перекладача,
взаємозалежність картини світу, що формується відповідно до
умов, у яких розвивається мовна особистість, та мовленнєвої
діяльності пере- кладача в процесі перекладу. Іншими словами,
нас цікавлять питання впливу соціуму на сам процес та
результат перекладу і навпаки – вплив перекладів на соціум та
відносини між культурами» [1, с. 45].
В останні роки увагу дослідників все більше привертає
соціологічний складник перекладознавства, основою для чого
слугує соціологічна теорія полів П. Бурдьє, яка спирається на
поняття «поле» (структуровані простори, які утворюються
навколо певних типів капіталу), «капітал» (економічний,
культурний, людський, соціальний, символічний), «габітус»
(схильності, звички, які визначають поведінку). Поняття габітусу
перекладача дозволяє розкрити перекладацьку діяльність не
лише як таку, що керується нормами, але й водночас
продемонструвати ту «міру, якою самі перекладачі грають свою
роль у підтриманні і, можливо, у створенні норм» [4].
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Послідовники теорії П. Бурдьє продовжують розробляти
соціологію перекладу та розмірковують про роль перекладачів.
Таким чином, на сучасному етапі розвитку наукової думки,
застосування міждисциплінарного підходу, який передбачає
розширення зав’язків між науками, зіткнення, розвиток та
взаємопроникнення наукових дисциплін сприяє ефективній
інтеграції
понять,
категорій,
методів
та
інструментів
дослідження. Такі поняття як мовна особистість перекладача,
перекладацька
діяльності
та
результати
перекладацької
діяльності вбачається доцільним розглядати із залученням
наукового апарату соціології. Така постановка питання дає
можливість поєднати різні погляди на місце особистості
перекладача
в
широкому
соціокультурному
контексті,
розглянути її індивідуальність та соціальну функцію,що стає
можливим завдяки залученню поняттєвого апарату не лише
лінгвістики та перекладознавства, а й соціології.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР
ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
INFORMATION SPACE AS A COMPONENT OF SOCIAL SPACE
Исследование проблемы социального пространства имеет
огромное практическое значение, поскольку социальное
пространство − особая среда, где расположена любая социальная
структура, организация, любой человек, как личность и
социально-активная
единица.
Поэтому
главная
задача
заключается в том, чтобы определить местоположение человека,
социальной структуры в социальном пространстве. В условиях
особого отношения украинского общества к университетскому
образованию,
определяющему
стратегию
формирования
общественного сознания, актуальным и важным становится
поиск системы социальных координат университета, а точнее
его позициив социальном пространстве. Где, в какой части этого
пространства должен находится вуз? Удовлетворяет ли его
занимаемая социальная позиция? И что нужно сделать, чтобы
занять необходимое положение в социальном пространстве?
Поиск ответов на эти вопросы поможет высшему учебному
заведению
более
обоснованно
принимать
эффективные
управленческие решения в образовательной, культурной,
научной и других сферах. Кроме того, для современного
университета, функционирующего в различных социальных
подпространствах:
информационном,
научном,
образовательном, культурном и т.д. весьма существенным
является не только определение его позиции в социальном
11

Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції

пространстве, но и влияние на эту позицию при помощи прессслужбы университета.
Пьер Бурдье рассматривает социальное пространство как
«абстрактное
пространство,
конструированное
ансамблем
подпространств или полей, которые обязаны своей структурой
неравному распределению капитала». Анализируя воздействие
процесса информатизации на социальное пространство,
Мануэль Кастельс определил, что современное общество
построено вокруг потоков: капитала, информации, технологий,
организационного
воздействия,
изображений,
звуков
и
символов.
Социолог
характеризует
информационное
пространство, как совокупность определенных структур
(индивидов,
их
групп
и
организаций),
соединенных
информационными отношениями, то есть отношениями сбора,
производства, распространения и потребления информации.
Что касается управленческого понятия «информации», то в его
основе − утверждение о том, что именно информированность
является обязательным условием для принятия эффективных
управленческих
решений,
а,
следовательно,
развития
цивилизации. Так, Элвин Тоффлер утверждает, что в мире
наступает новая стадия экономического развития, самым
важным ресурсом которой становится информация и знания,
поэтому именно информация − основа современной экономики
и глобальных управленческих процессов.
Информационное пространство непосредственно связано с
социальным.
Именно
наличием
социальной
памяти
человечество, прежде всего, выделяется из животного мира. В
информационном пространстве происходят процессы, которые
имеют определяющее значение для развития цивилизации:
вырабатываются научные представления, продуцируются и
распространяются технологии, фиксируются поведенческие
стандарты. Можно сказать, что за последние годы в обществе
произошла трансформация информационного пространства,
которая
характеризуется
широким
использованием
современных средств связи. Это означает передачу информации
на значительные расстояния без перемещений человека, без
использования механизмов открытой трансляции информации,
возросла скоростьпередачи информации.
В современном обществе представление о производстве и
распространении информации кардинально меняется: растет
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Молодіжний соціологічний форум НТУ «ХПІ»

число информационных каналов, где человек черпает сведения,
формирующие его восприятие мира. К традиционным
привычным источникам информации − прессе, радио и
телевидению добавляются новые: Интернет-ресурсы, прессслужбы
и
PRслужбы
органов
власти,
политических,
общественных и коммерческих структур, рекламные и
PRагентства.
Все
большее
влияние
на
формирование
информационного пространства оказывают пресс-службы. Так,
по мнению известного британского журналиста иисследователя
Ника Дэвиса, около 70 % новостных сообщений, которые
публикуют в СМИ всего мира, являются официальными
релизами пресс-служб или материалами, носящими характер
скрытой рекламы. Информация из первых уст или официальные
сообщения пресс-служб становятся все более востребованными,
поэтому пресс-службы, как главные трансляторы таких
сообщений, становятся ценными и значимыми субъектами
информирования,
активно
участвующими
в
создании
информационной повестки дня. Пресс-службу транслируют
СМИ, а, следовательно, и аудитории различными способами: при
помощи брифингов, пресс-конференций и т.д. Самым
распространенным
способом
размещения
официальной
информации
являются
интернет-ресурсы.
Официальные
сообщения появляются на сайте субъекта информирования, в
социальных сетях: Фейсбук, Инстаграм, или просто рассылаются
по электронной почте. Следовательно, именно интернет-ресурсы
по
большей
части
сегодня
формируют
современное
информационное пространство.
Следует отметить, что помимо выполнения функций
социальной памяти и средства формирования социальной
коммуникации информационное пространство отражает и
другие
стороны
жизни
общества.
Уровень
развития
информационного
пространства
прямо
пропорционален
показателям социально- экономического развития общества. Это
характеризует повышение роли знаний, информационнокоммуникационных технологий в обеспечении развития как
отдельной личности, так и общества, и государства в целом.
Передовые позиции займут те государства, структуры,
социальные институты, которые способны интенсивно внедрять
новые информационные технологии, выдвигать и использовать
новые научные и технические идеи, производить качественный
13
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технический продукт, необходимый обществу. И здесь очень
ценным
и
практически
не
изученным
инструментом
позиционирования социального института в информационном
пространстве становится пресс-служба. В связи с этим
возникает необходимость предметного изучения информации,
которую распространяет пресс- служба с точки зрения
профессиональной и общественной значимости. Это будет
являться предметом моих дальнейших исследований.
Ревуцький Костянтин Олексійович
магістр 2 року навчання,
Факультет управління,
Краківський економічний університет,
м. Краків, Польща
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
SOCIAL MOBILITY ISSUES
Transformation processes in Ukrainian society have led to an
increase in social mobility, both voluntary and forced. The main
factors of increase, voluntarily social mobility were the development
of forms of ownership, entrepreneurial activity, the current
legislation, which facilitates the change in the place of work and
residence of people. Gradually developing and developing forms of
mobility, traditional for a market economy: territorial, sectoral,
vocational qualification, internal and inter-firm. Migration processes
have become noticeable as a special form of mobility, which is
combined with the indispensable territorial movement of individuals,
although it is still limited to the lack of a housing market, the
institution of residence. Interprofessional mobility was restrained to
a certain extent due to excessive specialization, a clear professional
orientation of the workers, and the lack of opportunities for
retraining the adult population. However, there are also limitations,
including lack of necessary information, lack of funds for moving
and buying housing, difficulties with advanced training and
retraining, stereotypes of thinking, habits, etc.
The results of sociological analysis give an opportunity to
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identify trends, trends, intensity of social movements, that is,
objective indicators of the process of social mobility. In addition,
there is an opportunity to find out the subjective factors of this
process. On a concrete scientific level, as a rule, narrow local
tendencies, branch and regional features of social mobility in the
city’s space are studied. Similar studies require and allow for a
relatively stable in time configuration of positions and statuses. The
peculiarity of the situation in Ukraine lies in the fact that not only
individuals move between positions, but also positions themselves
move with each other and try to create new stable configurations [1,
p. 5].
Social mobility has recently been studied exclusively by
representatives of social sciences, due to its great social significance.
However, a significant disadvantage of studying mobility is one-sided
consideration of this problem: either in economic or social terms. We
have not developed a comprehensive system approach to this
complex phenomenon. Extremely uneven study of individual forms
of social mobility with almost complete absence of research that
studies this process in general. Insufficiently studied mechanism of
group and individual mobile behavior. At the heart of this behavior
lies, as is known, the value orientations of the individual. The latter
determine the structure and differentiation of the needs of
individuals, which, in turn, are manifested in a certain conscious
and unconscious motivation of behavior. Today, sociological science
does not have enough information about the general features of this
mechanism, and its specificity in various forms of mobile behavior.
The main research task is to develop theoretical and
methodological approaches to comprehensive systemic study of this
phenomenon, analysis of social mechanism and factors that
determine social mobility and its directions, as well as obtain
empirical knowledge at the regional level. The analysis of
publications and studies on this issue shows that mobility in one
form or another is being studied by economists, sociologists and
social psychologists. However, a significant gap in its study is the
lack of an interdisciplinary system approach to this complex
phenomenon.
Economists consider mobility in terms of reproduction of labor
potential, changes in the professional and qualification status of
employees. The system of mobility research also requires a
sociological and socio-psychological approach to this phenomenon.
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Sociologists and psychologists note the limited conclusions of
economic research to ensure the possibility of social mobility
management.Social psychologists are mainly interested in mobility
from the standpoint of relationships, relationships and interactions
that exist between social and other groups, the belonging of
individuals to different spheres of communication.
Social-professional mobility, on the one hand, ensures the
requirements for the qualifications of individuals, on the other hand,
it promotes the personality development by maximizing the
correspondence between the structure of its individual needs and
the socio-economic value of the place it occupies. The first of these
functions is the subject of economic science, the second one −
sociology and social psychology. This leads to two qualitatively
different approaches to mobility research: firstly, as a de-personified
social and economic process, and secondly, as a means of social
promotion and development of the individual. In the first case, we
are dealing with our own labor mobility, and in the second, with the
so-called labor career of workers [2, p. 129]. Mobility as a
depersonalized process is characterized by the volume, intensity and
direction of the most important flows of movement, a certain social
mechanism, driving forces, direct consequences for society.
Economists consider labor, professional mobility of individuals,
taking into account changes in the number and quality of jobs. Their
interests are mainly focused on the study of the economic aspects of
job mobility, and hence on the migratory capacity of workers (for
example, the costs of retraining and moving). Consequently, mobility
of individuals is studied by economists as a factor in economic
processes. Sociologists, unlike economists, focus primarily on
movements of individuals, career chances, as well as the facts of its
awareness, on the goals and motives, and economic phenomena are
analyzed as factors of the formation of labor mobility [3, р. 21].
Social mobility as an interdisciplinary concept, which is
expressed in the professional, qualification, social, sectoral,
territorial, and other movements of individuals, is a peculiar form of
their adaptation to new technological and economic conditions of
functioning. The constituent components of the mechanism of social
mobility are the objective factors that act on this process, as well as
the subjective relation (motives of mobility) of individuals to change
the status of the group. Information on the possibilities and
probable effectiveness of various forms of mobility is refracted
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through the consciousness of individuals. Differences in the typology
and structure of the individual, along with the objective factors of
mobility, have an influence on their subjective attitude towards it,
which are reduced to the following main types:
1) active mobile, real type of mobile behavior - those who
relatively recently changed the place of work (position, profession,
lifestyle, etc.) that meet the new requirements of the time and do not
intend to change anything in the near future;
2) the potentially active mobile type is those who have not
changed anything but have appropriate plans, opportunities that
will be implemented in the near future (graduation, retraining, etc.);
3) passive, actually stable type - those who are satisfied (or to
some extent satisfied) with those at the present time (work,
profession, level of life, etc.), therefore, they are not going to change
anything;
4) forced-active mobile type - those who were forced to change
their lifestyles under the influence of certain circumstances (due to
the release, loss of the main place of work for various reasons,
family circumstances, etc.);
5) potentially passive mobile type, "desperate" - those who do
not have work, are ready to proceed to it, but stopped the search for
work, because for a long time they can not find it and have
exhausted all opportunities for its obtaining [3, р. 64].
The considered approaches to studying the process of social
mobility make it possible to conclude that the economic, sociological
and socio-psychological aspects of the problem should be considered
as the stages of consistently concretizing the idea of mobility, from
the analysis of its place in the economic life of society, gradually
including the analysis of existing in this area non-economic
relations, and ending with research on the impact on the mobility of
personality types, their relationship with the micro-environment,
and others like that. Problems of mobility need to be investigated
both in the theoretical aspect and through empirical research. In
particular, the study of the features of social mobility at the regional
level, the identification of modern types of mobile behavior, the
analysis of internal and external, ascending and descending
mobility, the ratio of real and potential mobility, the detection of
hidden, forced mobility, etc.
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РІВЕНЬ ЗАДОВОЛЕННЯ ЖИТТЯМ НАСЕЛЕННЯМ УКРАЇНИ:
ЗАХІД ТА СХІД (ПАРАЛЕЛІ МІЖ МІСТАМИ ДНІПРО ТА ЛЬВІВ)
УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ ЖИЗНЬЮ
НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ: ВОСТОК И ЗАПАД
(ПАРАЛЛЕЛИ МЕЖДУ ГОРОДАМИ ДНЕПР И ЛЬВОВ)
LEVEL OF SATISFACTION WITH THE LIFE
OF THE POPULATION OF UKRAINE: EAST AND WEST
(PARALLELS BETWEEN THE CITIES OF THE DNIEPER AND LVIV)
Останнім часом у інформаційному полі з’являються штучні
меседжі про напругу у відносинах між мешканцями Заходу та
Сходу України. Не відкидаючи гіпотези про наявність
розбіжностей у світоглядних орієнтирах та повсякденних
практиках, ми спробували подивитись на це з огляду соціально–
економічних та емоційних факторів.
Нами було проведено опитування, метою якого –
визначення різниці між задоволенням своїм життям громадян у
двох регіонах України (Дніпрі, Львові та їх областях).
Опитування, статистика якого приведена нижче, було
проведено в березні 2019 року. В бланку опитування містилось
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14 питань. В анкетуванні взяло участь 100 осіб: 50 зі Львова 50 з
Дніпра та відповідних областей. Результатами нашого
дослідження презентовані у статистиці.
Вік респондентів:
Львів: до 18 років – 10 %; 18-25 – 50 %; 25-35 – 18 %; 35-55
– 14 %; 55+ –10 %.
Дніпро: до 18 років – 6 %;18-25 – 60 %; 25-35 – 14 %; 35-55
– 8 %; 55+ – 12 %.
Задоволення якістю шкільної освіти:
Львів: «Задоволені» – 2 %; «Частково задоволені» – 44 %; «Не
знають» – 14 %; «Майже не задоволені» – 28 %; «Не задоволені» –
14 %.
Дніпро: «Задоволені» – 4 %; «Частково задоволені» – 20 %;
«Не знають» – 18 %; «Майже не задоволені» – 22 %; «Не
задоволені» – 37 %
Задоволеннястаном доріг:
Львів: «Задоволені» – 6 %; «Частково задоволені» – 44 %; «Не
знають» – 4 %; «Майже не задоволені» – 24 %; «Не задоволені» –
22 %.
Дніпро: «Задоволені» – 4 %; «Частково задоволені» – 20 %;
«Не знають» – 4 %; «Майже не задоволені» – 22 %; «Не задоволені»
– 22 %.
Задоволення рівнем безпеки життя:
Львів: «Задоволені» – 2 %; «Частково задоволені» – 30 %; «Не
знають» – 2 %; «Майже не задоволені» – 50 %; «Не задоволені» –
18 %.
Дніпро: «Задоволені» – 2%; «Частково задоволені» – 14 %; «Не
знають» – 4 %; «Майже не задоволені» – 30 %; «Не задоволені» –
50 %
Задоволення роботою медичних закладів:
Львів: «Задоволені» – 2 %; «Частково задоволені» –16 %; «Не
знають» – 2 %; «Майже не задоволені» – 36 %; «Не задоволені» –
44 %.
Дніпро: «Задоволені» – 0 %; «Частково задоволені» – 10 %;
«Не знають» – 4 %; «Майже не задоволені» – 26 %; «Не задоволені»
– 60 %
Задоволення рівнем соціального захисту:
Львів: «Задоволені» – 1 %; «Частково задоволені» – 14 %; «Не
знають» – 0 %; «Майже не задоволені» – 36 %; «Не задоволені» –
49 %.
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Дніпро: «Задоволені» – 0 %; «Частково задоволені» – 10 %;
«Не знають» – 6 %; «Майже не задоволені» – 28 %; «Не задоволені»
– 56 %.
Задоволення боротьбою з корупцією:
Львів: «Задоволені» – 2 %; «Частково задоволені» – 8 %; «Не
знають» – 10 %; « Майже не задоволені» – 24 %; «Не задоволені» –
56 %.
Дніпро: «Задоволені» – 2 %; «Частково задоволені» – 4 %; «Не
знають» – 12 %; «Майже не задоволені» – 22 %; «Не задоволені» –
60 %.
Задоволення
підтримкою
молоді
та
сім’ї
на
державному рівні:
Львів: «Задоволені» – 4 %; «Частково задоволені» – 12 %; «Не
знають» – 8 %; «Майже не задоволені» – 38 %; «Не задоволені» –
38 %.
Дніпро: «Задоволені» – 2 %; «Частково задоволені» – 10 %;
«Не знають» – 12 %; «Майже не задоволені» – 24 %; «Не
задоволені» – 52 %.
Задоволення ви рівнем екології:
Львів: «Задоволені» – 2 %; «Частково задоволені» – 24 %; «Не
знають» – 2 %; «Майже не задоволені» – 28 %; «Не задоволені» –
44 %.
Дніпро: «Задоволені» – 2 %; «Частково задоволені» – 10 %;
«Не знають» – 4 %; «Майже не задоволені» – 28 %; «Не задоволені»
– 56 %.
Задоволення ви станом сільського господарства:
Львів: «Задоволені» – 2 %; «Частково задоволені» – 20 %; «Не
знають» – 10 %; «Майже не задоволені» – 28 %; «Не задоволені» –
40 %.
Дніпро: «Задоволені» – 2 %; «Частково задоволені» – 16 %;
«Не знають» – 14 %; «Майже не задоволені» – 24 %; «Не
задоволені» – 44 %.
Задоволення ви станом промисловості:
Львів: «Задоволені» – 0 %; «Частково задоволені» – 10 %; «Не
знають» – 10 %; «Майже не задоволені» – 32 %; «Не задоволені» –
48 %.
Дніпро: «Задоволені» – 4 %; «Частково задоволені» – 12 %;
«Не знають» – 6 %; «Майже не задоволені» – 26 %; «Не задоволені»
– 52 %.
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Задоволення ви тим в якому напрямі розвивається
ваше місто:
Львів: «Задоволені» – 2 %; «Частково задоволені» – 28 %; «Не
знають» – 16 %; «Майже не задоволені» – 28 %; «Не задоволені» –
26 %.
Дніпро: «Задоволені» – 10 %; «Частково задоволені» – 30 %;
«Не знають» – 6 %; «Майже не задоволені» – 18 %; «Не задоволені»
– 36 %.
Задоволення тим що є мешканцем своєї області:
Львів: «Задоволені» – 62 %; «Частково задоволені» – 4 %; «Не
знають» – 8 %; «Майже не задоволені» – 16 %; «Не задоволені» –
10 %.
Дніпро: «Задоволені» – 44 %; «Частково задоволені» – 22 %;
«Не знають» – 4 %; «Майже не задоволені» – 10 %; «Не задоволені»
– 20 %.
Процент щасливих людей в регіонах:
Львів: Так – 16 %; Скоріше так – 56 %; Важко відповісти –
4 %; Скоріше ні – 20 %; Ні – 4 %.
Дніпро: Так – 34 %; Скоріше так – 32 %; Важко відповісти –
4 %; Скоріше ні – 20 %; Ні – 10 %.
Статистичні показники, отримані під час дослідження,
вказують на той факт, що Дніпрі люди більше незадоволенні
різними аспектами свого життя. Наприклад дуже велика
різниця відчувалася у питанні «Чи задоволенні ви станом доріг?»
на заході в цілому (50 %) мешканців були задоволені станом
доріг, тоді коли на сході тільки (24 %). Хоча коли постало
питання конкретно міст де проводились опитування, то
мешканці Дніпра були більш задоволені аніж мешканці Львову
напрямом розвитку їхнього міста. Також на запитання «Чи
задоволені ви тим що є мешканці своєї області?» на заході
набагато більше людей відповіло «Задоволені» (62 %) аніж на
сході (44 %), там переважала відповідь «Скоріше задоволені». И
на запитання «Чи можете ви назвати себе щасливлю людиною?»
загалом на заході виявилося більше тих людей котрі можуть
назвати себе щасливими (72 %) проти сходу де (66 %).Ми не
очікували таких результатів, і це було приємною несподіванкою.
Різниця між Дніпром та Львовом в багатьох випадках
мінімальна. На наш погляд, результати дослідження можуть
довести штучність тези про різницю соціально-економічного
світосприйняття дійсності нашими співгромадянами.
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА:
УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА:
УКРАИНСКИЕ РЕАЛИИ
ECOLOGY AND SOCIETY: UKRAINIAN REALITIES
Більше ніж половина українців стурбовано сучасним
станом екології в Україні. Про це свідчать дані соціального
опитування в Інтернеті на сайті Research&Branding Group [1].
Нами була зроблена спроба дослідити цю проблематику на
регіональному рівні. Ми опитали 100 мешканців м. Дніпра. Для
проведення дослідження нами було використано методику, яка
вже була неодноразово апробована в рамках громадських
ініціатив м. Полтава [2].
На думку українців, екологічні проблеми щодо масового
засмітнення проявляються в низькій екологічній культурі
громадян, тобто більшість населення навіть не розуміє, що
робити із сміттям, як його позбутися або зменшити, чи потрібна
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переробка або сортування. Наслідком такого безвідповідального
ставлення до цієї проблеми є виникнення несанкціонованих
звалищ, Через відсутність організованої утилізації, люди
позбуваються сміття за допомогою вивозу у вільні місця,
забруднюючи ліси, посадки, родючі землі тощо. Більшість
громадян не усвідомлює, що екологічні проблеми не зникають
самостійно, а з кожним роком тільки погіршуються. Сміття
нікуди не дівається а тільки більше накопичується, в цьому
велику роль грає також безкарність, громадяни не несуть
відповідальності за свої екологічні злочини. На задане нами
пересічним громадянам питання «Чи влаштовує Вас система
збору і видалення твердих побутових відходів в Україні?»
відповіді розподілились наступним чином: так (28 %), ні (30 %),
частково (41 %).
Засмічені території населених пунктів, через недостатню
кількість сміттєвих контейнерів, більшість людей не бажає
витрачати свій час на пошук сміттєвих баків і тому залишає
сміття просто на вулиці. Нестача або відсутність пунктів
прийому, переробки і вивозу сміття, є основною проблемою
більшості міст країни, тому що уповноважені на це органи не
виконують своїх обов’язків. На наш погляд держава повинна
виділяти кошти на створення підприємств з переробки сміття,
організовувати його своєчасний вивіз щоб відходи не
накопичувалися та не псували навколишнє середовище, а
місцеві громади, в першу чергу, повинен турбувати екологічний
стан населених пунктів.
На наше питання «Чи впливає екологічна ситуація на
рівень соціального і економічного розвитку міст?» у відповідях
респондентів було зазначено наступне: так, вони тісно
взаємопов’язані (43 %), так, побічно вливають (36 %), немає
ніякого зв’язку (21 %).
Помітно збільшилась кількість українців, які назвали
характерним для своєї місцевості погіршення здоров’я людей і
антисанітарний стан територій, особливо рекреаційних зон та
місць відпочинку. На людей впливає погіршення екологічного
стану довкілля, що позначається на якості життя українців.
Збільшується кількість вірусних, інфекційних і бактеріальних
захворювань, які все важче долати без належної вакцинації.
Тобто рівень захворюваності зростає а навколишній стан
погіршується. Це призводить до формування соціального
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напруження серед населення, пов’язаного з високим рівнем
екологічного навантаження. На задане нами запитання «Чи
вважаєте Ви, що якісь навколишнього природного середовища в
Країні робить істотний вплив на стан Вашого здоров’я і здоров’я
Ваших близьких?» думка респондентів розподілилась наступним
чином − так (60 %), ні (10 %), не знаю (20 %), не володію
інформацією (10 %).
При цьому також збільшилася кількість тих, хто відзначили
зміну клімату та виникнення парникового ефекту. Таким чином,
екологічні проблеми завдають шкоди не тільки людині а й усій
планеті. Погіршення екології ми можемо розглянути в наступних
найважливіших аспектах. На питання «Як Ви вважаєте, яка з
перерахованих
сфер
господарської
діяльності
найбільш
негативно впливає на стан навколишнього середовища в
Україні?» відповіді були такі: промислові підприємства міста
(32 %), автомобільний транспорт (17 %), комунальні служби
(8 %), безвідповідальність мешканців міста (43 %).
Через велику кількість промислових підприємств в нашій
країні, а зокрема, хімічної та машинобудівної галузей, в
атмосферу України потрапляють мільйони шкідливих речовин і
вуглекислого газу. Збільшення кількості автомобілів спричиняє
негативні наслідки не тільки для природи, а й для здоров’я
людей. З кожним роком стан атмосфери погіршується, але
нажаль, країна не готова вкладати свої кошти для вирішення
питання забруднення. Про це неодноразово каже і населення,
порівнюючи проблему екології з іншими проблемами нашої
країни. На питання «Які екологічні чинники безпосередньо
впливають на стан Вашого здоров’я і здоров’я Вашої сім’ї?»
відповіді розподілились наступним чином − загазованість і
запилена повітря (30%), шумовий вплив навколишнього
середовища (16 %), незадовільна якість питної води (20 %),
незадовільне санітарне становище території поблизу Вашого
житла (9 %), якість продуктів харчування (25 %).
Можемо виділити питання забруднення поверхневих вод,
яке на разі є дуже актуальним, оскільки Україна надмірно
використовує природні ресурси запасів води, які з часом
вичерпуються. Крім цього, активне використання відкритих
водойм призводить до їх забруднення. На сьогоднішній день
стан води помітно погіршується, особливо страждають
поверхневі води найбільшої річки країни − Дніпро. Це на разі
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катастрофічна ситуація, оскільки 70 % українців користуються
саме цим джерелом води, а стан його з кожним роком
погіршується, очищувальні споруди досить застарілі, вони здатні
очищувати забруднення 2-го рівня, тим часом як стан води в
країні досяг 3-го рівня забруднення. В результаті проведених
досліджень якість води не відповідає безпечним умовам
споживання. Уявіть собі, що кожен сьомий українець труїть себе
споживанням такої води, яка ставить під загрозу його здоров’я.
Наше дослідження довело, що українцям не байдужа
екологічна ситуація в Україні. В опитуванні було висвітлено
знання людей про сортування сміття чи перероблювання
вторинної сировини, тобто невеликі кроки все ж таки робляться.
На питання «Чи знаєте Ви, що таке «роздільний збір сміття»?» ми
отримали наступні відповіді − так, знаю як і для чого це
робиться (50 %); чув(ла), що існує, але не знаю, як це
здійснюється (25 %); не знаю (15 %); мене це не цікавить (10 %).
Люди помічають зміни й готові змінюватися, але на жаль не
освіченість населення, байдужість уповноважених органів,
діяльність промислових підприємств не бажають робити свій
внесок для покращення навколишнього середовища дещо
гальмують ці процеси. Нажаль, більшість з нас покладає свої
надії на державу, а точніше органи місцевого самоврядування,
які відповідають за своєчасне вивезення сміття, яке призводить
до утворення несанкціонованих сміттєзвалищ, створення
підприємств для перероблення сміття, забезпечення сортування
сміття, забезпечення утилізації сміття
Від держави залежить екологічний розвиток, оскільки саме
вона виділяє кошти для вирішення проблеми в цілому. Так,
Україна не є найбільш розвиненою у цьому питанні, в нас не має
належного обладнання і фінансування,про те у нас є шанси
щось змінити у своєму житті. Від простої людини залежить
набагато більше ніж ви можете собі уявити. Зараз найкращий
час відкривати щось нове і змінювати світ на краще. Всі двері
нашої сучасної молоді відкриті головне не зупинятися:
«Усвідомлення проблеми є першим кроком для її вирішення».
Література
1. Research & Branding Groupблог. URL [Електронний
ресурс]. − Режим доступу : http://rb.com.ua/category/blog/
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ресурс].
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Режим
доступу
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Борченко Марія Олександрівна
студентка 1 курсу, групи ССК-12,
Соціологічний факультет,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
м. Харків, Україна
ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ПРОПАГАНДИ У БЛОГАХ
ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ В БЛОГАХ
FACTORS OF PROPAGANDA’S DEVELOPMENT IN THE BLOG
На
сьогоднішній
день
блоги
отримали
неабияку
популярність через свою доступність та інформативність. Для
запобігання впливу ЗМІ на свідомість людей необхідна
обережність та фільтрування отриманої інформації з будь-яких
джерел,адже в теперішній час пропаганда уражає своєю
присутністю навіть цей вид медіа. Через малодослідженість
феномену, специфіку каналів передачі інформації та зворотного
зв’язку проблема пропаганди в блогосфері є актуальною та
потребує подальшого наукового вивчення.
Блог – це персональний Web-сайт, який надає записи в
сфері інтересів автора, які можуть оновлюватись, також може
включати щоденник, коментарі та рекомендації, зібрані
користувачем [2]. Існує досить багато класифікацій блогів,
основними є за приналежністю (особисті, групові, громадські) та
за типом матеріалів (текстові, аудіо-, фото-, відео- та
мультимедійні) [4]. Блоги відносять до конвергентних медіа,
тобто це нові технології, що передбачають поширення та злиття
традиційних форм медіа з Інтернетом. Конвергентні медіа
можуть корегувати повідомлення залежно від певної ситуації,
що може стати джерелом появи недостовірної інформації або
пропаганди.
Пропаганда – це сукупність дій індивіда або групи
індивідів, направлених на ідейні положення та поведінку іншого
індивіда або групи [1]. Пропаганда є окремим випадком
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маніпуляції, відмінність полягає у заклику до дії у пропаганді,
тобто її результатом повинна бути зміна у свідомості та
поведінці
людей
у
потрібному
напрямі.
Основними
пропагандистськими аспектами є: авторитетне джерело, чорна
легенда, когнітивний дисонанс, маркери, чутки, повтори,
громадська думка, асоціації, уявний вибір, гра на контрастах,
подвійні стандарти, напівправда та фіксація на пропаганді
супротивника [3].
Існує два різних аспекти виникнення пропаганди у блогах,
а саме: створення їх політичними, громадськими діячами, які
мають безпосереднє відношення до ЗМІ, та – звичайними
громадянами. Частина блогів використовується політиками для
залучення прихильників, пропаганди власних ідей, координації
дій під час певних заходів. Звичайні ж громадяни шукають
місце, де можуть вільно висловити свої думки або використати
контрпропаганду. Але, скоріше за все, більшість власників блогів
не готові до активних дій за рамками онлайн-простору. Обидві
категорії мають своїх лідерів думок, до яких прислухається
значна частина аудиторії, тому вони можуть включати до своїх
блогів маніпулятивні практики, в тому числі і пропаганду.
Література
1. McClung А. Lee The Fine Artof Propaganda./ А. Lee Mc
Clung – NewYork, 1939. – P. 15
2. Визначення терміну «блог». Онлайн-словник Merriamwebster[Електроний
ресурс]
–
Режим
доступу:
https://www.merriam-webster.com/dictionary/blog
3. Лебедєв-Любімов А. Психологія реклами/А. ЛебедєвЛюбімов– СПб, 2002. – 368 с
4. Маркетинг
в
социальных
медиа.
Интернетмаркетинговые коммуникации: Учебное пособие. – СанктПетербург, 2013 – 288 с
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Вецу Надія Михайлівна
студентка 2 курсу групи СГТ-57,
Факультет соціально-гуманітарних технологій,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна
РОЛЬ ТЕОРІЇ «ДЗЕРКАЛЬНОГО Я» ЧАРЛЬЗА КУЛІ
РОЛЬ ТЕОРИИ «ЗЕРКАЛЬНОГО Я» ЧАРЛЬЗА КУЛИ
ROLE OF THE THEORY «LOOKING-GLASS SELF»
BY CHARLES COOLEY
В социологической концепции личности Чарльза Кули
наша своё место теория зеркального «Я». В ней личность
предстаёт как объективное качество, которое приобретается
человеком в процессе социализации. Кули поставил перед собой
задачу, которая заключалась в том, что бы исследовать процесс
понимания личность отличия своего «Я» от других личностей. В
ходе исследований он определил, что развитие концепции
собственного «Я» происходит в ходе длительного процесса и не
может происходить без участия социального окружения.
Каждый человек строит своё «Я» основываясь на восприятии
реакции
окружающих
его
людей,
с
которыми
ему
непосредственно приходится вступать в контакт. Решающую
роль в социализации индивида Кули отвёл первичным группам
(семья, детские коллективы, соседи), которым характерно
доверительные межличностные и неформальные отношения.
Они формируют сознание и самосознание личности через своё
мнение и представление о человеке.
Мнения окружающих для индивида становится важным и
значимым, под их влиянием у индивида формируется
собственное «Я», которое называется «зеркальное Я». Другие
люди являются своеобразными зеркалами, в которые индивид
смотрит в процессе постоянного общения с ними и это
формирует его собственное «Я». В итоге получается, что
человеческое «Я» это результат взаимодействия индивида с
окружающими людьми.
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Концепция «зеркального Я» получила дальнейшее развитие
в
трудах
идейных
последователей
символического
интеракционизма, предложивших своё видение самости. Среди
них были Дж. Мид, И. Гоффман, У. Джеймс, К. Роджерс,
Э. Эриксон.
Они
подчеркивали,
что
мнение,
которое
складывается у человека по отношению к самому себе, своего
мировоззрения, умственных и физических способностях,
напрямую зависит от того, как он взаимодействует с
окружающими людьми
Теория «зеркального Я» остается актуальной до сих пор.
Онапозволяет заглянуть за оборотную сторону процесса
формирования самоидентификаций в условиях современных
реформ.
Наши
самоопредставления
складываются
в
значительной степени под влиянием ожиданий извне.
Партийный босс может иметь таковую самоидентификацию
лишь в том сообществе, которое готово считать его лидером.
«Мисс мира» тоже считается «единственной и неповторимой»
лишь среди тех, кто соглашается разделять данное мнение.
Когда же индивиды лишаются признания со стороны
общественных структур, то их самоидентификация обычно
быстро разрушается.
Предвзятое отношение со стороны окружающих способно
так повлиять на сознание индивида, что его «I» будет стремится
соответствовать сложившимся в «Me» этим негативным
суждениям. Индивид, оказавшийся в такой или подобной
ситуации,
может
использовать
постулаты
концепции
«зеркального Я» в практических попытках изменить свою судьбу.
Ему следует отказаться от того «зеркала», откуда на него смотрит
«гадкий утенок», «лицо кавказкой национальности» При этом,
конечно, необходимо, чтобы «I» перебороло социальное давление
со стороны «Ме», что позволило бы начать поиск иного
социального окружения с другими “зеркалами”, в которых
индивид мог бы видеть вполне респектабельный образ. Однако,
как считает Кули, обладать достоинствами можно лишь в том
случае, если общество готово позволить это. В какой мере
общество ценит человека, в той мере человек ценит себя. В
современном
демократическом
обществе,
котором
«I»
преобладает над «Me», смена «зеркал» обычно проходит без
катаклизмов
для
индивида.
Тому
также
способствует
разветвленная
сеть
общественных
институтов
с
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многообразными функциями, так что у индивида есть реальная
возможность выбрать социальное “зеркало”, адекватное его
самоидентификации.
Идею Кули развил Джордж Мид разработав теорию,
которая объясняет процесс восприятия индивидом других
личностей и развил концепцию «обобщенного другого» которая
дополняет теорию зеркального «Я». «Обобщенный другой»
является представлением всеобщих ценностей и стандартов
поведения некоторой группы, которая формирует у членов этой
группы индивидуальный Я-образ. В процессе общения индивид
становится на место других членов группы и видит себя другой
личностью. Он оценивает свою внешность и действия с
представлениями его «обобщенного другого» таким образом
смотря на себя со стороны.
Развитие осознание «обобщенного другого» через процессы
принятия ролей и их исполнения. По мнению Мида особенно
важную роль в данном процессе играет раннее развитие
ребенка, когда через восприятие и реакции других людей
формируется его представление о самом себе, которая в
последствии
превращается
в
стабильную
концепцию
собственной
личности.
Повторяя
принимаемую
роль
«обобщенного другого», индивид формирует свою концепцию Я.
Стадии принятия роли другого, других, обобщенного
другого − все это стадии превращения физиологического
организма
в
рефлексивного
социального
индивида.
Происхождение «Я», таким образом, целиком социально.
В социологической концепции личности американского
социолога и социального психолога Чарльза Кули нашла своё
место теория «зеркального Я». Над данной концепцией он начал
работать в 1912 году. Теория «зеркального Я» широко
используется и играет одну из самых значимых ролей в
социологии и социальной психологии. Её актуальность
заключается в том, что она является чрезвычайно важной при
изучении
процессов
становления
личности,
влияния
окружающих на индивид. В украинской социологии и
социальной психологии «зеркальное Я» рассматривается в
основном в русле изучения самосознания.
Будучи одним из первых, кто начал работать в данном
направлении, Кули поставил перед собой задачу, которая
заключалась в том, что бы исследовать процесс понимания
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личностью отличия своего «Я» от других личностей. В ходе
исследований
он
определил,
что
развитие
концепции
собственного «Я» происходит в ходе длительного процесса и не
может происходить без участия социального окружения.
Каждый человек строит своё «Я» основываясь на
восприятии реакции окружающих его людей, с которыми ему
непосредственно приходится вступать в контакт. Решающую
роль в социализации индивида Кули отвёл первичным группам
(семья, детские коллективы, соседи), которым характерно
доверительные межличностные и неформальные отношения.
Они формируют сознание и самосознание личности через своё
мнение и представление о человеке. Мнения окружающих для
индивида становится важным и значимым, под их влиянием у
индивида формируется собственное «Я», которое называется
«зеркальное Я». Другие люди являются своеобразными
зеркалами, в которые индивид смотрит в процессе постоянного
общения с ними и это формирует его собственное «Я». В итоге
получается, что человеческое «Я» это результат взаимодействия
индивида с окружающими людьми.
Кисельова Марина Вікторівна
магістр 1 року навчання, групи 2.СГТ 502п.8,
Факультет соціально-гуманітарних технологій,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна
УЯВЛЕННЯ МЕШКАНЦІВ ХАРКОВА ПРО СВОЄ МІСТО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ХАРЬКОВА
О СВОЕМ ГОРОДЕ
REPRESENTATIONS OF KHARKOV RESIDENTS
ABOUT THEIR CITY
Актуальність проблеми полягає в тому, що у кожного міста
є своя історія, яка пов’язана з тими чи іншими подіями у
політичній соціальній, економічній або культурній сфері його
життя. Все це впливає, як на самих людей,так і на сприйняття
ними міста, яке вже у собі має певні особливості,
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характеристики, що виділяють це місто споміж інших. Все це
породжує мешканця певного міста. Саме тому ми вирізняємо
«киянина», «львів’янина», «харків’янина», «одесита» та інших. Для
кожного з них «своє» місто буде особливим, неповторним,
формуючи тим самим міську ідентичність, що врешті решт стає
основою розрізнення мешканців різних міст. Дуже важливо
розуміти, що формування цього образу може бути, як
позитивним так і негативним, це буде залежати від певних
проблем та недоліків, які є в місті та які потрібно вирішити, та,
навпаки, від переваг та позитивних моментів міста.
Вивченням тематики образу міста займалося багато
науковців. Наприклад, М. Вебер місто вважав складним
комплексом явищ, конкретним історичним утворенням,
сформованим на перетині складних соціально-політичних і
військових
процесів.
На
думку
Г. Н. Озеревої
та
В. В. Покшишевського місто – це великий населений пункт,
виконуючий
промислові,
організаційно-господарські,
управлінські,
культурні,
транспортні
та
інші
(але
несільськогосподарські) функції. Ю. Я. Волошина вивчає місто з
точки зору його економічного образу. А. Цензінг, Г. Фехнер,
Л. Виготський та К. Валентайн вивчали місто з точки зору
художнього образу.
Дане пілотажне дослідження було проведено в рамках
вивчення курсу «соціологія міста» студенткою-соціологом 5 курсу
з використанням методу незакінчених речень. Мета дослідження
– проаналізувати та дослідити образ міста Харкова, який
сформувався у його жителів. В рамках даного проекту також
було проаналізовано результати дослідження, що проводилось в
2008-2009 роках ХНУ ім. В. Н. Каразіна за допомогою метода
інтерв’ю. Було опитано 8 чоловіків та 11 жінок у віці від 23 до
75, з яких 8 респондентів були з вищою освітою, та 11 без вищої
освіти. У відповідях респондентів проявлялася деяка тенденція.
Вона була пов’язана з історією Харкова, багато респондентів
зазначило, що великий вплив на місто мав статус столиці
України, і хоча вже Харків не є столицею, «але такі столичні
манери у жителів залишилися». Також зазначили респонденти,
що «у місто їдуть зазвичай цілеспрямовані, інтелектуальні люди»,
що Харків – «це місто можливостей, також що харків’яни
відрізняються від жителів інших міст в культурно-художньому
плані». Але є й негативна сторона. Як зазначили респонденти,
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«харків’янам притаманне деяке нахабство та хамовитість, яку
вони не зустрічали в інших містах». На нашу думку, це може
бути пов’язано з високим рівнем життя,соціального шуму та
швидкості руху життя,в якому постійно перебувають люди задля
реалізації своїх можливостей.
Тобто, образ міста Харкова виступає, як деяка культурна та
інтелектуальна платформа, де жителі можуть реалізовувати свої
можливості, але завдяки швидкому ритму життя та бажанні
досягати більших висот, притаманні ще й така характеристика
як «нахабність», аби встигнути усе заплановане та нічого не
пропустити, і звичайно на місті відбилися історичні моменти,
такі як «Харків столиця України».
Крім того було проведено дослідження за допомогою методу
незакінчених речень. Було опитано 11 респондентів, кожному з
них називали початок речення, який стосується певній
характеристиці міста та відношенням до нього, сприйняттям
його окремих районів та улюблених місць. Згідно свого досвіду
та сприйняття міста, респонденти закінчували ці речення. Були
використані такі речення, як «Що є для мене Харків», «Що є
символом Харкова», «За що я люблю місто Харків, а за що не
люблю», «За чим сумую коли покидаю Харків, та за чим не
сумую», та інші, які допомогли проаналізувати та дослідити
образ міста Харкова, який сформувався у його жителів.
Так, майже усі респонденти зазначили, що символом міста
є його культурні пам’ятки, до яких віднесли парки, музеї,
театри. Тобто місто Харків є достатньо культурно-розвиненим
містом з багатьма закладами спрямованими на культурний,
інтелектуальний
розвиток,
а
також
на
задоволення
рекреаційних потреб, тобто відпочинку. Проте, також
респонденти визначали, що бажають виїхати з міста Харкова,
коли відчувають велику кількість шуму, в першу чергу
соціального, та коли набридає швидкий темп і хочеться більш
спокійного. Крім того, був акцент на тому, що люди більш
жорстокі та нахабні у швидкому потоці. Що стосується безпеки
життя в місті Харків, то більшість респондентів оцінила її не
дуже високо, до найбільш небезпечних місць у Харкові
мешканці віднесли район ХТЗ,«темні вулиці» та Московський
проспект.
Отже, проаналізувавши обидва дослідження, можна
побачити те, що результати обох досліджень збігаються та
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доповнюють одне одного. Вимальовується певний образ міста
Харкова,
як
платформи для
культурного,
соціального,
інтелектуального розвитку. Громадяни міста мають певні
особливі характеристики, а саме певну жорстокість, нахабність
та егоїзм,який з’являється в результаті певних історичних подій,
також в результаті швидкоплинності подій, ритму життя та
розвитку технологій.
На наш погляд, тема образу міста є надзвичайно
актуальною і цікавою, потребує подальшого вивчення, за
допомогою використання різних методів дослідження. Отримані
результати можна використати задля вирішення соціальних
проблем, з якими стикаються жителі міста Харкова.
Колісник Владлена Павлівна
студентка 1 курсу, групи ССК-12,
Соціологічний факультет,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
м. Харків, Україна
СПОЖИВЧА ПОВЕДІНКА
ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
CONSUMER BEHAVIOR AS AN OBJECT
OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS
Довгий час в економічній науці та соціології споживання не
бралося до уваги, воно розглядалося як другорядний процес,
який залежить від виробництва, але зараз це одна з найбільш
актуальних тем в економічній соціології, цій проблематиці
присвячені як прикладні дослідження (вивчення споживачів в
руслі маркетингу), так і більш фундаментальні соціологічні
дослідження (вивчення різних соціальних функцій споживання,
його впливу на життя людини і суспільства). Споживча
поведінка тривалий час залишалася периферійним об’єктом у
соціології, яка в більшій мірі цікавилася процесом праці та
трудовими відносинами, а також конфліктами і відносинами
нерівності [1].
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Спроби вивчати споживчу поведінку за допомогою
соціологічних інструментів можна спостерігати ще у ХIX столітті.
Значний внесок у розвиток соціології споживання зробили Карл
Маркс, Макс Вебер і Георг Зіммель. Соціологія споживання
з’явилася на стику з теорією культури та соціальної філософії
постмодерну, але частково імпульс до вивчення споживання
йшов з традиційних областей соціології: теорії стратифікації та
класового аналізу [2]. Споживча поведінка сьогодні стала одним
з об’єктів досліджень вітчизняних соціологів. Обумовлено це
переходом від старої культури споживання в Україні до її нових
форм.Є кілька важливих особливостей формування нової
культури споживання. По-перше, це невизначеність напрямів
реформування на початку 90-х років XX ст. Руйнація елементів
старої системи сталася швидше, ніж створення відповідних їм
елементів нової. Такий перехід супроводжувався тривалою
економічною кризою, гіперінфляцією, падінням рівня життя
населення [3]. Основою формування сучасної культури
споживання в Україні є такі складові: традиції, формування
нової економічної і соціальної реальності, експансія західної
культури. Їх взаємодія – процес більшою мірою стихійний, хоча і
держава і окремі громадяни докладають певних зусиль для того,
аби спрямувати цей процес у потрібне русло. Дані досліджень
свідчать, що рівень освіти значною мірою впливає на споживчу
поведінку. Так, із підвищенням рівня освіти зростає частка тих,
хто робить заощадження. Крім того, населення із вищим рівнем
освіти витрачає значну частину своїх коштів, навіть за умов їх
обмеженості, на освіту дітей. Зростають також і інвестиції в
інформаційний капітал шляхом придбання як традиційних
носіїв інформації, так і технічних засобів доступу до інформації
у вигляді різноманітної комп’ютерної техніки [4]. Отже, питання
чинників споживчої поведінкиє невичерпаним джерелом
соціологічного аналізу та соціологічних досліджень.
Література
1. Радаев В. В. Социология
потребления:
основне
подходы[Електронний ресурс]/ В. В.Радаев – Режим доступу:
http://ecsocman.hse.ru/data/838/062/1217/001_radaev_20051.pdf
2. Ильин В. И. Социология
потребления:
учебник
для
академического бакалавриата./ В.И. Ильин – М., 2007. – 455 с.
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3. Ларіна Я. С., Рябчик А. В. Поведінка
споживача.
[Електронний ресурс] / Я. С. Ларіна, А. В. Рябчик − Режим
доступу:
https://pidruchniki.com/70401/marketing/povedinka_spozhivach
4. Деякі аспекти дослідження поведінки споживачів в
умовах становлення ринкової економіки в Україні [Електронний
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студент 2 курсу, групи ССК-24,
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Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
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ІМІДЖ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ
НА ПРИКЛАДІ ФК «МЕТАЛІСТ 1925»
ИМИДЖ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА
НА ПРИМЕРЕ ФК «МЕТАЛЛИСТ 1925»
IMAGE OF A FOOTBALL CLUB
IN THE CASE OF FC «METALLIST 1925»
Імідж має вкрай важливе значення для конкуренції
компанії в умовах ринкової економіки. Важливим і актуальним
він є і для футбольних клубів, оскільки вони конкурують один з
одним не тільки в межах змагань, а й у питанні залучення
вболівальників, спонсорів, придбанні та продажу гравців тощо.
Успіх клубу має прямий зв’язок з корпоративною репутацією та
є неможливим без неї. У футболі до клубів прикута значна увага
ЗМІ, регулярно з’являються новини про клуб, гравців тощо. Усе
це підвищує значимість дій кожного із членів клубу, оскільки
одна новина може завдати клубу значних репутаційних
збитків [1].
Зазвичай виділяють 15 складових іміджу спортивної
команди:видовищність гри, результативність, відвідуваність
матчів, спілкування з фанатами, популярність команди,
наявність інтересу до команди, цілісність команди як колективу,
частота висвітлення команди у ЗМІ, кольори команди, логотип,
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робота головного тренера, спілкування зі ЗМІ, якість
атрибутики, наявність лідера та оцінка сайту команди.
Найбільш вагомі за інші є: логотип, популярність команди,
спілкування зі ЗМІ, результативність та кольори команди [2].
Саме за цими складовими можна розпочинати будувати або
корегувати імідж футбольного клубу. Розглянемо імідж
харківського футбольного клубу «Металіст 1925» за вказаними
складовими.
Логотип ФК «Металіст 1925» був дуже важливим моментом
під час створення клубу, оскільки команда не мала юридичних
прав
використовувати
звичну
для
харків’ян
емблему
ФК «Металіст». Нова емблема була розроблена одним із
вболівальників та відображає клубні кольори, традиційну літеру
«М», число 1925 та уявляє собою щит. Емблема має значний
вплив на імідж клубу, оскільки це чудовий спосіб звернути
привернути увагу потенційних вболівальників та запам’ятатись
їм. Другою складовою іміджу спортивної команди є її
популярність. Для об’єктивного виміру популярності футбольних
клубів звертаються до статистики відвідуваності домашніх
матчів клубів. За офіційними даними середня відвідуваність
домашніх матчів «Металіста 1925» становить майже 8 тисяч осіб,
що робить його другим за популярністю клубом України [4].
За показником «спілкування із ЗМІ харківський клуб
демонструє значну активність та є найбільш активним серед
українських клубів. «Металіст 1925» погоджується на пропозиції
українських футбольних програм зняти репортаж про клуб або
дати коментар щодо певних подій. Проте одним із
найяскравіших показників спілкування клубу зі ЗМІ є пресконференції для всіх охочих. Результативність, звісно, є вкрай
важливим аспектом для іміджу клубу, адже нудні матчі без голів,
зазвичай, негативно впливають на інтерес до клубу, особливо
нейтральних глядачів та спонсорів. За цим показником у
поточному сезоні Першої Ліги України «Металіст 1925» займає
четверте місце, забивши 27 голів за 17 ігор. Це говорить про те,
що матчі клубу є досить результативними та мають позитивний
вплив на імідж.
П’ятим за важливістю показником іміджу є кольори
команди. Це вкрай суб’єктивний момент, проте говорячи про
«Металіст 1925» слід відзначити, що він зберіг традиційні для
клубу-попередника жовто-сині кольори.
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Таким чином, харківський клуб певною мірою також
асоціюється з Україною, оскільки має подібні кольори з
прапором країни. Таке поєднання кольорів не можна назвати
дуже популярним серед українських клубів, тому імідж саме
«Металісту» найбільше виграє від таких клубних кольорів. Отже,
імідж футбольного клубу має важливе значення для успіху
проекту, оскільки впливає як на фінансовий аспект, так і на
привабливість команди для вболівальників.
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ІМІДЖ МІСТА І ФАКТОРИ ЯКІ ЙОГО ОБУМОВЛЮЮТЬ
ИМИДЖ ГОРОДА И ФАКТОРЫ
КОТОРЫЕ ЕГО ОБУСЛАВЛИВАЮТ
CITY IMAGE AND THE FACTORS THAT ARE BECOMING IT
В современном мире мы повсюду встречаемся с термином
«имидж». Имидж – это «образ» товара, услуги, предприятия,
человека, совокупность впечатлений, которые складываются в
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сознании людей и определяют отношение к ним [1]. Следует
отметить, что человек, организация, товар, услуга, имидж
которых
получил
признание и
положительную
оценку
потребителей, обеспечивают себе в будущем верность
потребителя, тем самым создавая выгодное положение и
прочное место на рынке.
Имидж может быть присущ многим вещам, но в нашем
случае мы рассмотрим имидж города. Имидж города – это образ
города, формирующийся в сознании людей и влияющий на
перспективу его развития. Связь людей и города представляется
нам двусторонней. Несомненно, люди влияют на создание
имиджа города, в котором они проживают. Но на
благосостояние граждан имидж города тоже оказывает
воздействие, так как имидж города имеет свою цену, то есть
понятие имиджа соответственно является экономическим
понятием [2].
Следует
обозначить
ключевые
факторы,
которыми
обусловлен имидж города. Первым фактором выступает
территориальная принадлежность. Многие люди связывают
город с определенным регионом или страной, к которым он
относится. Хоть этот фактор и не связан с городом
непосредственно, но его нужно учитывать. Еще один фактор –
участие города в масштабных проектах и событиях. Этот
фактор
позволяет
получить
городу
определенное
финансирование для улучшения и развития. Так же важен
общий статус города. Этот фактор очерчивает место города в
системе других городов по определенным критериям, например,
по степени экономического, культурного, политического
развития. Важным фактором является способность города
ориентироваться на инновации и прогресс. В современном мире
инновации – это не роскошь, а необходимость. Поэтому, город,
нацеленный на инновации и перспективу, более привлекателен
для людей, особенно средней возрастной категории и молодежи.
Городу нужно показать, что он может обеспечить высокий
уровень
жизни,
наличие
высокого
потенциала
для
дальнейшего развития и обладание необходимыми ресурсами и
возможностями станут в этом случае большим плюсом.
Впечатление, которое производит город в целом – еще один
фактор. Сюда входит наличие в городе всевозможных
памятников
архитектуры,
необычных
зданий,
музеев,
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культурных
центров,
парков.
Если
город
обладает
историческими
ценностями
и
памятниками,
то
он
ассоциируется со старинным городом, для которого важны
традиции прошлого и история своего развития. Для
формирования имиджа города не следует забывать о таком
аспекте, как историческое прошлое. Важным фактором при
этом выступает объединение жителей города с определенной
идеей, которую несет в себе имидж. То есть, например, при
создании легенды как основы для формирования имиджа,
необходимо связать ее с определенным историческим событием,
произошедшим в городе, который вызывает у жителей
своеобразный дух единения и объединяет их чувством
патриотизма. Один из ключевых факторов – уровень
безопасности в городе (уровень преступности в городе, качество
работы правоохранительных органов и т.п.) Не менее важны
благоприятные условия для отдыха и туризма. Город должен
уметь удовлетворить потребности населения, как в активном,
так и в спокойном отдыхе. Ритм жизни города как фактор
характеризуется степенью динамичности и напряженности
города. Как мы видим, на имидж города влияет много
факторов, которые важно учитывать для формирования
положительного представления о городе.
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БІЛІНГВІЗМ ЯК ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
БИЛИНГВИЗМ КАК ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
BILINGUVISM AS INDIVIDUAL
AND SOCIAL PHENOMENA
Лингвистические
и
социологические
исследования
касательно такого явления как билингвизм появились не так
давно, хотя оно не ново и, более того, достаточно повсеместно.
Билингвизм (или двуязычие) существует со времен Древнего
Рима. Его появление в ту эпоху было обусловлено тем, что дети
из семей побежденных и завоевателей «подхватывали» новые
слова, которые они слышали от своих родителей, и использовали
их в своей речи. Немаловажно также то, что за счет двуязычия
древнеримского философа Цицерона происходило активное
внедрение новых слов и выражений в латинский язык.
Актуальность исследования заключается в насущности изучения
вопроса возникновения и развития билингвизма из-за нехватки
достаточного количества научной литературы по данной теме.
Продолжительное
время
к
главной
характеристике
билингвизма относили свободное владение двумя языками. С
этим были согласны не только люди непричастные к науке, но и
специалисты. Леонард Блумфилд, американский лингвист, в
1933 году выдвинул утверждение, что «истинными» и
«правильными» билингвами стоить называть только тех людей,
которые с самого рождения воспитывались в двуязычной среде.
Среди билингвов существует тенденция смешивать языки
при общении. За основу берется один язык, в то время как
второй
выполняет
задачу
«вспомогательного»
(самая
распространенная ситуация – невозможность быстро подобрать
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существующий перевод слова, либо же простое отсутствие
аналога для такового в первом языке). Билингивзм проявляется
по-разному. Иногда в речи говорящего встречаются всего
несколько слов из второго языка, в других же случаях на нем
проговариваются фразы или даже целые предложения.
Заимствование билингвами слов из других языков обусловлено
вполне очевидной причиной: им необходимы слова из своей
сферы деятельности или интересов, т.е. слова, к которым они
привыкли. Билингвизм – плодотворная почва для общественных
стереотипов. Несмотря на активное обсуждение в разных кругах
данного феномена, многие люди до сих пор ошибочно полагают,
что билингвизм – нераспространенное явление. Данное мнение
ошибочно, поскольку более половины человечества ежедневно
используют два или более языка при общении.
Существуют и другие заблуждения касательно билингвизма
и билингвов. Один из них заключается в том, что билингвы
знают оба языка в совершенстве. Тем не менее, зачастую, в их
речи преобладает преимущественно один язык, который
занимает
доминирующую
позицию.
Людей,
владеющих
двуязычием,
также
нередко
считают
отличными
переводчиками. Несомненно, они могут перевести несложные
фразы или выражения на другой язык, ноони вряд ли справятся
с
узкоспециализированной
или
профессиональной
терминологией.
Билингвизм имеет целый ряд преимуществ, к которым
относятся развитие памяти, внимания и мышления. В отделе
теоретической и прикладной лингвистики Кембриджского
университета было проведено исследование, в ходе которого
было выяснено, что у детей-билингов лучше развиты навыки
социального взаимодействия, а также то, что они обладают
развитым мышлением и воображением. Канадские психологи
Эллен Биалисток и Мишель Мартин Ри подметили, что
двуязычие влияет на развитие когнитивных способностей. Эллен
Биалисток в своем научном исследовании выявила некую
закономерность: билингвы менее подвержены развитию болезни
Альцгеймера, поскольку мышление на нескольких языках,
подкрепленное когнитивной многозадачностью, выступает в
роли своеобразного защитного механизма.
В современном мире к билингвам все еще относятся
предвзято и иногда их даже не воспринимают всерьез,
42

Молодіжний соціологічний форум НТУ «ХПІ»

аргументирую свою позицию тем, что из-за своего двуязычия
они утрачивают способность четко и ясно излагать мысли.К
счастью, труды и эксперименты ученых дают надежду на то,
что в скором времени все придут к понимаю того, насколько
билингвизм многогранен и полезен.
Шляхта Анастасія Юріївна
студентка 2 курсу, групи 6.03.073.040.17.3,
Факультет менеджменту і маркетингу,
Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця,
м. Харків, Україна
«СОЦІОЛОГІЯ АБСУРДУ»: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД
«СОЦИОЛОГИЯ АБСУРДА»: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
«SOCIOLOGY OF THE ABSURDISM»: MODERN VIEWS
Absurdism is a system of philosophical views that evolved from
existentialism, which affirms the absence of the meaning of human
existence (the absurdity of human existence).
It is said that the human life in whole and all things are
nonsense. This philosophy appeared at the end of XIX − beginning
of XX centuries as a try to answer the questions, which were
wondering people for ages: questions about God, about being, about
the destiny of human life. Person should know, for whathe or she is
living and what will be in the end, what he or she could be proud of.
Besides, person wonders to understand the reality. This
conceptionis most influenced by the greatest and overwhelming
achievements of science at the same time with a background of
terrible moral degradation, reflected by the millions of victims of the
two world wars, in the inhuman and systematic destruction of the
vast masses of killing people with weapons, hunger, and beyond
working conditions in countless camps. Thus, it is not surprising
that the center of attention has shifted from the problems of being
and the objective nature of things to the subject, that is to man, to
his inner world and experiences. At the center of explorationat that
time is «existentialism», human existence, as it appears in the
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immediate experience of its «being-in-the-world» − acts of caring,
fear, love, hatred, repentance, despair, determination, hope and etc.
The French writer, sociologist and philosopher Albert Camus
was seeking for finding the answers for these questions by telling
about a person who has lost or never had faith in God, he tried to
show the consequences of atheism, in other words, tried to help to
find answers to such simple and at the same time difficult
questions: «How should a person live in a world where there is no
pre-determined value? How can he give any meaning to his life?».
The sense of absurdity, according to Camus, comes or
suddenly and immediately, or for a long period of time, wherein a
human life is a gradual and constant immersionin the depths of the
absurd. «In life nothing can be changed, all is the same», he says. A
sense of absurdity can strike anyone in the face at any time:
morning rise, food, road, eight hours in the office or at the
university, road, food, housework, sleep and so-on in the same
rhythmon Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday. Most often this road is followed without much difficulty.
But one day, suddenly, you ask yourself «For what?» So that
appears fatigue. This fatigue is the first sign of the impending sense
of absurdity. Anyway, this fatigue over Camus is the first bell of
absurdity. So, thanks to consciousness, the absurd first enters into
human life. The next important step another is the feeling of our
alienation in the world − how nature, the landscape itself can deny
us. As a result, no matter how close we are to the truth, we will
never fully comprehend it, and the main questions of existence will
remain unanswered. This is what lead a man in horror. He wants to
know the universe, but all his attemptsare broken by the
irrationality and alienation of the world.Finally, people remember
the imminentdeath, and this is perhaps the strongest argument of
the absurd. Of course, human knows about it before. Before a clash
with absurdity a person lives, as if there is no death at all. However,
after the rooting of absurdity in the mind of a person, the absurdity
and frightening of inevitabilityof death are everywhere with him,
and so that he cannot escape anywhere. Indeed, death only
becomes truly terrible when a person meets with absurdity and
realizes it.
This world does not matter, and who understands it gets
absurd freedom. In one of his works the philosopher says: «In vain
he is sure that he is alive, because he lives like a dead man. So the
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same I’m looking like a beggar and a destitute, but I am sure in
myself and in everything that I am alive and that I will diesoon. Yes,
apart from this certainty, I have nothing. But at least no one will
take this truth away from me».
I will pay special attention to the words «constant denial». Here
is demanded the constant requirement of «absence of any kind of
hope». Hope that can give meaning to human life. And even if a
person always and everywhere understands the absurdity of life,
but he hopes for the meaning that he will efind, for unity with the
God, even not soon, in the distant future, then the absurdity dies.
In this case, the hope is interpreted by Camus as self-deception, as
a person’s unwillingness to accept obvious, even very difficult
truths. According to Camus, the only real knowledge of the true
man of the absurd is that there is no place for hope.
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Секція 2
СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВІДХИЛЕННЯ:
УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Кутянін Олександр Вікторович
аспірант ІІ року навчання, групи А-7-054,
кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови,
Навчально-наукового інституту
економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПОСИЛЕННЯ РОЛЬОВОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ У СОЦІАЛЬНІЙ СИСТЕМІ
ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ РОЛЕВОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
GAMIFICATION AS A FACTOR FOR INTENSIFICATION THE
ROLE IDENTITY IN SOCIAL SYSTEM
Теория геймификации рассматривает геймифицированный
процесс как такой, который наполнен игровым компонентом.
Упрощенно можно говорить о том, что геймифицикация –
процесс «включения игрового режима» в сознании человека. При
этом проблема такого «включения» или «невключения» остается
эмпирической, поскольку теория геймификации не имеет на
сегодняшний день социологической разработки. Именно
социологические подходы к анализу теории геймификации
необходимы прежде всего, поскольку геймификация касается не
только
личностной
мотивации,
изменения
сознания,
межличностного взаимодействия, но и, что не менее значимо,
взаимодействия людей на уровне социальных систем.
Социологический подход к пониманию геймификации, т.е.
процессу включения игровых компонентов в неигровые
процессы и формы деятельности, сегодня может строится на
объемном, однако неструктурированном массиве эмпирических
данных,
поскольку
геймификация
сегодня
является
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устоявшейся практикой во многих неигровых процессах. Такого
рода видоизменения различных процессов получили широкое
распространение с начала XXI века, однако феномен включения
игровых компонентов в неигровые процессы находил свое
применение в течение всей истории человечества в той или
иной форме. Одной из наиболее ранних зафиксированных форм
геймификации
является
«лотерея
Герхарда
Терстегена»
(1769) [2]. Терстеген предложил при помощи добавления
игровых компонентов преодолеть рутину и обыденность
религиозных ритуалов. Его т.н. «благочестивая лотерея»
заключалась в возможности для прихожан выбрать наугад одну
из 365 карт, на которых были размещены слова мудрости и
советы для верующих. Случайным образом, выбирая карту,
прихожанин совершал два действия одновременно: играл в
азартную игру (которые, к слову, запрещались самой церковью)
и практиковал христианское мышление.
На примере Терстегена социальная система католической
церкви XVIII века находилась в сложных условиях, когда под
давлением Реформации теряла прихожан, то есть своих
участников. В социологической терминологии система теряла
свойство своей социальной адекватности, т.е. способности
процесса соответствовать объективно обусловленным запросам
участников. Геймификация процесса при этом позволила путем
преодоление обыденности и рутины религиозного ритуала
привести в соответствие цели процесса и запросы его
участников.
На наш взгляд, структурно геймификация оказывает
влияние на неигровые процессы путем усиления ролевой
идентичности. Ключевая задача «включения игрового режима» в
неигровом процессе заключается в усилении вовлеченности
личности в существующую социальную систему. Фактически
социальная
система
предлагает
своим
участникам
установленную роль, как набор ожиданий от действий
участника социальной системы. Именно в силу того, что в
большинстве случаев социальная система не может обеспечить
высокий
уровень
ролевой
идентичности
субъекта
на
протяжении продолжительного периода времени, система
нуждается в подкреплении ролевой идентичности и таких
структурных элементах, которые обеспечат соответствие
действий
участника
системы
ролевым
ожиданиям.
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Необходимость таких элементов впервые отметил в своих
исследованиях Дональд Рой, который обратил внимание на
феномен того, что при работающей системе внешней мотивации
личности (когда рабочие продолжают заниматься своей
деятельностью в силу различных причин, например, страха
оказаться на бирже труда) рутинные производственные
процессы могут быть лишены системы внутренней мотивации.
Система внутренней мотивации при этом может быть
выстроена
участниками
такой
«рутинной
системы»
самостоятельно в форме отвлекающих игр [1]. Субъект входит в
игровую ситуацию добровольно и в этом игровая реальность для
него воспринимается как собственная реальность. При этом
«вхождение в игровую ситуацию», как отмечает Ж. Бодрийяр
является «входом в систему ритуальных обязательств» [3]. То есть
игрок внутри игры остается одновременно и субъектом, и
объектом по двум ключевым признакам:
а) он как субъект совершает действие по входу в игровую
реальность;
б) он как объект сходит в систему обязательств, которая
определяет его действия.
Таким образом, при реализации геймификации в
неигровых процессах происходит сближение субъекта и
предлагаемой социальной системой роли. Фактически сама
геймификация является процессом усиления идентичности
субъекта с предлагаемой ролью, и показателем эффективности
геймификации социального процесса является, прежде всего,
рост показателей эффективного исполнения заданных системой
ролей. Следовательно социологический подход к изучению
феномена геймификации может строится на изучении игровых
компонентов в различных социальных системах, которые
призваны усилить вовлеченность и ролевую идентичность
личности.
Литература
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CHARITY AS A SOCIAL INSTITUTION
The institution of charitable activity, which is at the stage of
formation, is organically integrated into the institutional system of
the Ukrainian state and its civil society, and at the same time to the
inter-institutional social relations. The formation and development
of this institute depends on improving the conditions for the
functioning of charitable activities, from increasing the effectiveness
of the interaction of this institute with other actors involved in the
functioning of charitable activities.
In general, one can say that the process of forming a social
institution of charitable activity takes place at the intersection of
the functioning of the institutes of economy, power and mass
media. O. Kostina notes that until today, there was a widely spread
practice of the state to administratively include part of the
charitable sector in the mechanism for implementing social policy.
At the same time, the purpose of such an inclusion was the ability
to overcome certain restrictions on the management of budgetary
funds and to replenish budget funding. «In the first case, funds are
transferred to certain charitable organizations, where there is a
possibility to manage them more flexibly. In the second − the state,
with the help of charitable organizations, collects funds from private
sources that were intended to fulfill state obligations. This is a kind
of exploitation of charity, since state social policy must be
implemented through budget financing and state programs [3,
р. 124].
Benevolent organizations are actively using certain services of
the state, which it grants them on preferential terms. S. Kutz under
such services understands «the rent of premises for office, payment
of utilities, use of premises for events, provision of communication
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facilities and information resources» [4, c. 22]. It should be noted
that the forms of state support can be quite varied, however,
modern researchers [2, 3] emphasize the following: financial and
material support, as well as support in the form of free provision of
premises. Some contemporary researchers [1], considering
cooperation between government and charitable organizations,
outlined the main factors that slowed or partially hindered the
implementation of such cooperation. The lack of awareness of each
other’s capabilities, capabilities and potential of each party;
insufficient experience (or partial absence thereof) of collaboration;
lack of specialists who are able to develop programs and receive
socially meaningful results; insufficient development of the legal
framework [1].
The imperfection of Ukrainian legislation and the bureaucracy
of the process of registration of a public or charitable organization
influenced the evolution of charitable activity in general. State
registration in this category includes different groups: from dog
clubs and hunting associations that serve exclusively the interests
of their members, to human rights, environmental and charitable
organizations that serve the general public. According to A. Smal,
«the legislative acts concerning the development of philanthropy in
Ukraine did not provide the proper conditions for the participation
of citizens and legal entities in improving the public welfare through
organized philanthropy» [5, c. 4].
The role of the state and local authorities consists in creating
the necessary favorable conditions and regulatory mechanisms for
the development and implementation of charity without direct
intervention. Charity activities must cease to be a specific service
provided by authorities or officials. The determination of the scale,
subject and form of charitable activity should not fall within the
competence of the authorities. However, our research on the
implementation of charitable activities in modern Ukrainian society
shows that the state’s influence on the functioning of charity
remains the dominant one. At the present stage, the process of
«securing» charitable activities takes place, the state actively
intervenes in the process of implementing charitable activities. In
our opinion, this kind of interaction of the state with the charitable
sector is due to the so-called "Soviet legacy» (it is manifested in the
fact that the state plays a decisive role in the implementation of
charitable activities).
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Also, the formation and development of charitable activities
are also strongly influenced by socio-economic relations that
dominate the society. A. Wexler and G. Tulchinsky point out that
«the experience of most countries of the world proves that
philanthropic activity from single shares becomes a mass
phenomenon if the state and the public play an active role in
stimulating and encouraging entrepreneurs in solving social
problems. These are the creation of legal conditions, economic and
non-economic mechanisms, the formation of public opinion
regarding the fact that the entrepreneur was both prestigious and
useful to engage in charitable activities» [2, c. 198].
There are many reasons why charitable organizations are
interested in highlighting their activities in the media. According to
modern researchers [4], it is also a question of creating a single
positive image of charity, which is largely dependent on the media;
and the formation of an active positive attitude from the part of the
population that becomes a prerequisite for the effective activity of
charitable organizations; and the formation of the motivation of the
future benefactor for the implementation of charitable activities, etc.
However, the coverage of charitable activities in the media is
another problem, which, together with the imperfection of the
legislative framework, the lack of professional staff and the lack of
development of tax legislation, strongly influence the processes of
institutionalizing charitable activities in the conditions of modern
Ukrainian society.
Strict and widespread in the mass consciousness is the notion
that charitable activity promotes the creation of advertising and a
positive image, a good name, which is of paramount importance for
enterprises, designed for cooperation with the mass consumer.
According to O. Obremek, this is a fairly simple explanation: people
are inclined to understand a charity action as such an action that
has a positive moral value that falls under the category of good [5,
c. 17]. Consequently, an entrepreneur engaged in charitable
activities is regarded as a person who creates good and deserves
trust. This, in turn, creates a good image, increases the demand for
products manufactured by the enterprise and contributes to the
accumulation of profits.
Mass media materials devoted to philanthropy do not primarily
relate to the phenomenon itself, but represent hidden advertising
that is intended to form a good attitude of readers (and, at the same
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time, consumers) to a particular person, institution, enterprise and
products produced by them [5]. In order to form a certain image,
charity events, covered in the media, have a fairly conditional
connection with charitable activities. In our opinion, this makes it
possible to talk about the practical absence among some strata of
the population of Ukrainian society of charitable activities.
Unfortunately, actual manifestations of charity are hardly reflected
in the materials of the media, since they are not interesting to them
from the financial or other side.
Summing up the analysis of charitable activities at the present
stage, it should be noted that the formation and development of
charity in the Ukrainian society are closely linked with the existing
power in the society, the state system, social policy and political
mood. The interconnection of charitable activities with state social
policy is complex and is largely conditioned by the perceptions
prevailing in this society with regard to social justice, individual and
collective rights and obligations, regarding the degree of
responsibility of the state for the well-being of its citizens.
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Мережа Інтернет входить в наше життя з неймовірною
швидкістю і майже повністю витісняє спілкування в реальному
житті. Ділове листування електронною поштою, обговорення
наукових досягнень на форумах, дружнє спілкування в чатах –
все це сьогодні є дуже популярним та відбувається в соціальних
мережах. Так як люди живуть в суспільстві, то вони мають
слідувати нормам етикету. Норми суспільної поведінки
варіюються залежно від комунікативної ситуації. Тож
розрізняють, наприклад, етикет за столом, на ділових
перемовинах, тощо. Останнім часом до цього переліку додали
новий вид – етикет в мережі, або нетикет, поява якого була
зумовлена необхідністю створення правил коректної поведінки
для спілкування в Інтернеті. Це й обумовлює актуальність даного
дослідження.
Мережевий етикет, нетикет (від англ. Net «мережа» + фр.
Etiquette «етикет») – неологізм, що позначає правила поведінки
для спілкування в Мережі, традиції та культури інтернетспільноти, яких дотримується більшість.Правила етикету мають
таку саму мету, як і звичайні норми етикету: з їх допомогою
люди досягають взаєморозуміння, забезпечують безпеку
спілкування. Знеособленість комунікативного акту в мережі
змушує користувачів забути, що вони спілкуються не з
машиною, а з живими людьми. Досить важко встановити
зв’язок із співрозмовником, якого ми не можемо побачити та
почути. Нетикет − звід рекомендацій, які допомагають вирішити
цю проблему. До того ж, дотримання правил нетикету дає
можливість уникнути підступів шахраїв у віртуальному світі.
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Головна специфіка мережевого етикету полягає в тому, що він
не може виконувати функцію диференціації, не визначає ніяк
місце індивіда в груповій ієрархії, так як комунікація в Інтернеті
носить нестатусний характер, зауважує Є. Ю. Малькова [2,
с. 17].
Під час листування електронною поштою бажано
дотримуватися наступних правил [3]. Вони сформульовані нами,
однак, не в заборонно-негативній формі, як у зазначеного
автора, а в позитивно-рекомендаційної формі:
− Не слід надсилати занадто великі повідомлення;
− Обов’язково називайте та чітко викладайте тему свого
повідомлення в полі «Тема» («Subject»);
− Уникайте використання спаму;
− Не надсилайте повідомлення повторно, доки не
отримаєте відповіді про доставку листа;
− Відповідаючи на лист, вставте посилання на вихідний
лист, щоб отримувач розумів, про що саме йде мова.
− Не зловживайте використанням «смайликів», що надають
листу живого характеру;
− Ретельно підбирайте слова, думки мають бути викладені
ясно та чітко;
− Не слід зловживати великими літерами. Фраза, написана
в режимі «CapsLock», сприймається як підвищення тону голосу.
Крім
того
існують
базові
правила,
яких
мають
дотримуватися всі користувачі мережі Інтернет:
1. Не забувайте про ввічливість, оскільки в віртуальному
світі ви все одно контактуєте с людьми.
2. Пам’ятайте про прості формипривітання, прощання,
звертання, подяки, тощо.
3. Звертайте увагу на ситуацію спілкування, наприклад, в
мережевому чаті, де люди збираються просто поговорити,
можна поводити себе більш вільно, а під час мережевої
тематичної конференції слід бути більш стриманим, тощо.
4. Не витрачайте даремно час співрозмовника.
5. Не поспішайте відмовлятися від анонімності спілкуючись
з незнайомцями, люди мають оцінювати не вашу зовнішність і
стиль, а ваш кругозір, рівень грамотності, почуття гумору, тощо.
6. Не забувайте редагувати свої листи та повідомлення
перш ніж їх відправити.
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7. Не використовуйте образливу лексику, навіть якщо до вас
ставляться з неповагою.
8. Завжди допомагайте порадою, посиланням на потрібний
ресурс або консультацією, якщо вас про це просять.
9. Не повчайте співрозмовника та не «тисніть» на нього.
10. Спокійно ставтеся до помилок інших, бо кожен має
право на помилку.
Також треба згадати про соціальні мережі, які сьогодні
набули неймовірної популярності, а тому їх також торкнувся
нетикет, основні правила якого схожі із приписами етикету
загального спрямування.Проте є й особливі рекомендації.
Наприклад, для того щоб уникнути плутанини, найкраще
використовувати в якості імені своє справжнє ім’я. Повідомляти
про себе особисті відомості, такі як номер телефону, домашню
адресу або паспортні дані співрозмовнику не потрібно, щоб не
бути обманутими шахраями. Не продовжуйте спілкування з
користувачем, який здається вам підозрілим або неадекватним.
Додайте його в чорний список або подайте скаргу
адміністратору сайту. Так, мережевий етикет є всього лише
наочним посібником і керівництвом по нормальному, людському
спілкуванню для безлічі користувачів Всесвітньої Мережі,
дотримання цих нескладних рекомендацій допоможе всім
швидко отримати потрібну інформацію у відповідь на наші
запитання, знайти нових друзів, зміцнити старі зв’язки і просто
отримати задоволення від віртуального спілкування один з
одним, не дивлячись на відстані, відмінності у віці, вихованні,
національне походження і віросповідання.
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СУЇЦИД ЯК ФОРМА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
СУИЦИД КАК ФОРМА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
SUICIDE AS A FORM OF DEVIANT BEHAVIOR
Suicide − purposeful deprivation of one’s life, as a rule, is
voluntary (although there are cases of forced suicide). The problem
of suicide was relevant at all times. People are always trying to find
their happiness, to get as much as possible from this life, make
plans, pin their hopes. But fate does not always turn out to be
favorable to us − there is always a place on our life’s path for
sorrows, troubles and tragedies. Some people can cope with life
problems on their own or with the help of others, while others are
not able to overcome the life difficulties of depression, which can
lead to suicide. We believe that this problem existed and continues
to exist, since 800,000 people commit suicide every year. Many
people thought about suicide. Every year, hundreds of thousands of
people around the world voluntarily die [2].
The most surprising thing is that suicide knows no age limit.
Today, this step can be decided by both a ten-year-old child and an
adult, an accomplished person. And strangely enough, there are
many reasons: they can be both psychological and social. Analyzing
the causes of suicide, statistics says that the main ones are:
unrequited love, gross mental disorders of the person; death of a
loved one; lack of family; incurable disease; lack of work; loneliness,
divorce circumstances and family conflicts as well. Problems remain
at the global level, and at the domestic level, problems that can
«kill» even a strong person who is not able to find any way out.
Psychological causes of suicide are often rooted in early childhood
of a person. As a rule, authoritarian parents, who show excessive
brutality in education. Often the result is the manifestation of
aggression in adulthood, when a person is trying to change their life
situation. If the object of aggression is not found, it may refer to the
very identity that will lead to suicide. Another psychological aspect
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of suicide is associated with hysterical and demonstrative
manifestations. As a rule, is the desire to manipulate another
person. We think that from every situation you can find a way out
whatever it is, because on the way there will always be difficulties
and they need to be overcome, also with the reasons for which a
person decides to commit suicide. But the most terrible and,
probably, stupid is the suicide of young people, who have not yet
faced really serious problems, but who can exaggerate the
magnitude of their own, sometimes contrived, grief [1].
We believe that suicide is not a way out of a problem situation,
as many naively believe, but on the contrary, escape from problems,
because there are no eternal problems and you can always find a
way out. If people identify problems at an early stage and seek help
without seeking to settle everything on their own, suicide can be
avoided. For this, it is necessary that every member of society be
able to recognize the cry for help from a person in his environment
and take him seriously.
References
1. Дарк О. Право на смерть: феноменология суицида //
Независимая газета, 2003 − № 25 − С. 16.
2. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд
/Пер, с фр. с сокр.; Под ред. В. А. Базарова \ Э. Дюркгейм. − М.:
Мысль, 1994. − 399 с.
Куниця Діана Сергіївна
студентка 1 курсу, групи ССК-11,
Соціологічний факультет,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
м. Харків, Україна
ПРОБЛЕМА МЕДІА-ЗАЛЕЖНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
ПРОБЛЕМА МЕДИА-ЗАВИСИМОСТИ
В УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
THE PROBLEM MEDIA ADDICTION IN THE UKRAINIAN SOCIETY
Наш час характеризується швидким темпом розвитку
технологій, які полегшують нам життя. Лідируючі позиції займає
інформаційна сфера. Зараз у людей є можливість спілкуватися
один з одним, навіть тоді, коли між ними відстань у тисячі
кілометрів. За допомогою медіа-світу люди мають доступ до
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найрізноманітнішої
інформації,
обмінюютьсянею.
Дані
досліджень показують, що більшість свого вільного часу люди,
особливо молодь, проводять у різноманітних електронних
гаджетах за іграми або спілкуючись у соціальних мережах.
За даними звіту «Digitalin 2018» міжнародногоагенства
«Wearesocial», що спеціалізується на дослідженнях в сфері медіа
в Україні 25,59 млн. осібкористуються інтернетом, що становить
58 % населення.Мобільним інтернетом користуються 18,7 млн.
українців − це 42 % населення.Соціальними мережами
користуються 29 % жителів України – 13 млн. осіб. З них за
допомогою мобільного телефону у соціальні мережі виходять
22 % населення − 9,5 млн. Згідно зі статистикою, кожного дня
інтернетом користуються 72 % користувачів, мінімум раз на
тиждень – 21 %, мінімум раз на місяць – 4 %, рідше, ніж раз на
місяць, − 2 % користувачів.
Через це ми маємо низку негативних наслідків, основними
з яких основними є: залежність від віртуальних знайомств
(молоді люди проводять багато свого часу у чатах та онлайн
додатках); залежність від ігор, яка призводить до погіршень
відносин з людьми, які оточують гравця; втрата ним відчуття
часу, можливість виникнення проблем з законом; погіршення
самопочуття,
поява
інших
залежностей;
інформаційна
перевантаженість тощо. Молодь, яка потерпає від медіа
залежності постійно перебуває у віртуальному світі, понижуючи
при цьому свою продуктивність роботи в реальності. Іноді,
читаючи новини, людина отримує фальсифіковану інформацію
та користується нею, не перевіряючи. Тепер у людей немає
обмежень і вони можуть відкритися на повну у віртуальному
світі, але в реальному, більшість, перестала реалізовувати себе
так стрімко, як, наприклад, в інтернеті.
Таким чином, збільшення ролі медіа
в житті людини
зумовлює важливість такого процесу як медіасоціалізація. Медіа
поведінка закладається з дитинства. І якщо батьки можуть
контролювати дії дитини в медіасвіті з самого початку, то у
дитини зароджується раціональне використання свого часу у
віртуальному та реальному житті. Медіасоціалізація – це
соціалізація суспільства в сфері нових технологій, яка пов’язана з
виникненням «нових медіа». Термін «нові медіа» було введено у 60х роках 20 століття. Однозначного визначення нових медіа немає,
але з одного боку їх розглядають тільки як телебачення. З іншого
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боку, як носія та взаємодії між об’єктами, тобто електронні
пристрої за допомогою яких можна отримати інформацію.
Основними
їх
характеристиками
є:
взаємопов’язаність,
інтерактивність, багато засобів їх використання, асинхронна
передача інформації. Період появи нових медіа пов’язують з
виникненням особистих комп’ютерів, відео матеріалів та
телебачення. Також, до них відносять не моніторові засоби
передачі: телефакс та мобільні телефони (не смартфони).
Медіасоціалізація поняття, яке нове для нас. Специфіка
його в тому, що людина, окрім соціалізації у реальному житті
починає входити у світ медіа та знайомитися там з різними
людьми. Звичайно, ми користуємося можливостями, які
надають нам медіа, а от не потрапити в залежність від них
можуть не всі. Виникає необхідність контролю адаптації до
медіа середовища. Тому соціологам разом з психологами варто
звернути увагу на цю проблему і запропонувати нові соціальні
технології. Це може бути постійна виховна робота, починаючи з
дитячого садка або часові обмеження, наприклад, у школах у
користуванні гаджетами, розвиток соціальної реклами, яка б
вмикалась час від часу на пристроях та нагадувати
користувачу, що час зробити перерву.
Лапоногова Катерина Сергіївна
студентка 1 курсу,групи 1.СГТ 401.8,
Факультет соціально-гуманітарних технологій,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна
ЗОВНІШНЯ КРАСА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ РЕСУРС
ВНЕШНЯЯ КРАСОТА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС
EXTERNAL BEАUTY AS A SOCIAL RESOURCE
Каждый человек имеет определенный набор ресурсов.
Некоторые из них обусловлены биологически (генетические
особенности, здоровье), но большинство тесно связаны с его
социальной жизнью (знания, профессиональные умения и
навыки, власть, деньги, собственность). Социальные ресурсы
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часто возникают на основе биологического неравенства, но
развиваются
и
наращиваются
благодаря
социальным
практикам, соблюдению социальных норм. Примером такого
социального ресурса, имеющего под собой изначально
биологическое
основание,
но
«трансформированное,
переделанное» под ценности и нормы соответствующей
культуры является внешняя красота.
С давних времен внешняя привлекательность имела
ценность. Раньше она говорила о высоком статусе, сейчас она
часто показывает отношение человека к себе, его вкус, понятие
гармонии и знания манер. Внешняя красота приобрела
достаточно большую роль, помогая устанавливать социальные
связи, располагая и вызывая лояльность, либо отталкивая
людей. Бросив на вас один взгляд, окружающие пытаются
делать выводы о ваших способностях и о том, можно ли вам
доверять; решают, лидер вы или исполнитель. И эти
предубеждения способны влиять на важнейшие события вашей
жизни, определяя самые разные вещи: от круга друзей до
баланса на банковском счете. Мы рассмотрим основные
аспекты внешнего вида, на которые окружающие обращают
внимание, какими методами они могут быть скорректированы и
какие опасности несет чрезмерная погоня за внешностью.
Основные
аспекты
внешнего
вида,
подлежащие
оцениванию:
1) лицо – черты, ухоженность кожи, макияж, открытость
улыбки, заинтересованность во взгляде, мимика;
2) прическа – чистота и ухоженность волос, аккуратность
прически;
3) одежда и обувь – аккуратность, сочетаемость и вкус,
соответствие фигуре, актуальность месту и времени;
4) манеры поведения – демонстрирующие культуру, знание
этикета;
5) речь – правильность, развернутость речи, образность,
использование примеров и аргументов;
6) тело – подтянутость, ухоженность;
7) походка, осанка – уверенная, ровная
8) аксессуары–подходящие
вашему
стилю
в
одежде,аккуратные,сочетаемые по цвету.
Лицу красоту придает правильный уход и хороший
макияж, телу – питание и спорт, речи – чтение и общение,
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манерам поведения – знание и соблюдение их основных правил,
а наблюдение за тенденциями моды поможет в правильном
выборе одежды. Но самое главное – это регулярность.
Необходимо
учитывать,
что
представители
разных
социальных групп в пределах одного общества имеют разное
представление о красоте, а кросс культурное разнообразие
поражает. К примеру, во Франции предпочитают натуральную
красоту (минимум макияжа и легкая небрежность при укладке
волос, безупречный стиль и непринужденная изящность), в
Австралии общим стандартом красоты является атлетическая
фигура и загар, Швеция предпочитает блондинок с голубыми
глазами и выраженными скулами, большие круглые глаза
и бледная кожа − это главные эталоны красоты в Южной Корее,
в Таиланде девушка должна быть светлокожей и миниатюрнойс
узкой талией, английская женщина использует минимум
макияжа, удобную одежду, обувь на тонкой подошве,
худощавость, бледное лицо с веснушками, в Украине ценятся
длинные светло-русые волосы, правильные черты лица, хорошая
фигура и ухоженность.
Преимущества людей с красивой внешностью:
− кним более приветливо относятся начиная от продавцов
в магазинах и заканчивая работодателями. Это происходит
потому, что за красотой приятно наблюдать, это приносит
эстетическое удовольствие, что понимает настроение.
− в некоторых случаях более высокие шансы достичь
успеха, потому что многие будут охотнее вам помогать в этом.
− больше внимания от противоположного пола.
− исходя из ухоженности и одежды, к ним относятся как к
представителям более высокого статуса, проявляют больше
доверия и уважения.
Также на внешний вид очень влияет образ жизни.
Например, активные виды работ пойдут только в плюс для
вашей фигуры, тогда как сидячая работа может испортить
осанку и ослабить мышцы, а работа с химическими веществами
испортит кожу. Также на красоту очень влияет то, что мы едим.
Если вы питаетесь сбалансировано и пьете много воды, то вас
не потревожит лишний вес и улучшится качество кожи, но если
вы питаетесь преимущественно высококалорийной пищей, то
будет обратный эффект. Еще важно следить за своим
здоровьем, ведь здоровое тело- это всегда красивое тело.
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Конечно же наличие спорта в вашей жизни всегда подчеркнёт
фигуру.
Но и у красоты есть свои недостатки. Часто к людям с
привлекательной внешностью относятся очень предвзято.
Например, многие считают их глупыми, неспособными,
неответственными и пустыми духовно. Другими словами их
просто рассматривают как кукол.
В погоне за внешностью главное не навредить себе, ведь
стремясь приобрести стройную фигуру нельзя изнурять себя
голодом и давать чрезмерные физические нагрузки; пластика
лица и тела всегда несет риски осложнений и инфицирования,
борьба за модный гардероб приводит к нерациональному
вещизму. В результате можно потерять физическое, и
психическое здоровье. Никогда не стоит забывать о красоте
души, ведь отношения дальше строятся опираясь именно на нее.
Мірончук Анастасія Володимирівна
магістр 1 року навчання, групи 2.СГТ502п.8,
Факультет соціально-гуманітарних технологій,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна
СТАН ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ
ЯК ФАКТОР КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ
СОСТОЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА
КАК ФАКТОР КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
CONDITION OF CHRONIC STRESS
AS A PERSONNEL SAFETY FACTOR
Наприкінці минулого століття стрес було визнано
глобальною проблемою виживання людства. Стреси,нарівні з
конфліктами, відіграють важливу роль в житті людей. Навіть у
добре керованій організації виникають ситуації, які негативно
впливають на людей і викликають у них почуття стресу.
Надмірний та хронічний стрес можуть стати руйнівним для
особи, а відповідно, для організації. Стреси на роботі
визнаються в усьому світі ключовим питанням забезпечення
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здоров’я працівників та життєздатності організацій в умовах
динамічного середовища. Рівень стресів на роботі є невід’ємною
складовою якості трудового життя. Стрес є проблемою як для
працівника, так і для роботодавця. Стреси є однією з найбільш
поширених причин захворювань представників практично усіх
професій; вони є причиною плинності кадрів та інших
показників неефективності організації, включаючи людські
помилки. Тож, без сумніву, проблема стресу на робочому місці, у
зв’язку з його впливом на стан здоров’я, а також працездатність,
продуктивність і якість праці, є надзвичайно актуальною. При
цьому, вона знаходиться на умовному перетині багатьох
дисциплін − фізіології, психології, медицини, соціології,
менеджменту. Це обумовлено, з одного боку, фізіологічними і
психологічними механізмами стрес-реакцій, а з іншого –
соціальним характером наслідків стресу.
У вітчизняній і зарубіжній літературі проблемі хронічного
стресу (в тому числі професійного стресу) присвячені роботи
відомих соціологів, психологів, лікарів та економістів. Зокрема,
універсальну концепцію стресу розробив і довів канадський
учений Г. Сельє. Психологічну та фізіологічну сторони стресу
досліджували: Б. М. Коган, С. Л. Рубінштейн, К. В. Судаків,
В. О. Бодров, О. В. Винославська, Н. Е. Водопьянова,
Т. В. Зайчикова, Л. В. Куликов, К. Р. Купер, М. П. Малигіна,
Ю. П. Мельник, Е. С. Старченкова та інші. Вплив стресу на
працездатність
людини
не
лишився
поза
увагою
Я. В. Крушельницької.
Стрес – це напружений стан організму, тобто природна
відповідь організму на пред’явлену йому вимогу (стресову
ситуацію). Спільним знаменником усіх стресорів є активація
фізіологічного апарату, відповідального за емоційне збудження,
яке виникає при появі загрозливих або неприємних чинників в
життєвій ситуації, взятої в цілому. Хронічний стрес – це
тривалий неконтрольований стрес, це стан людини на яку
постійно впливають загрози, які спонукають стресовий стан. Під
стресом на роботі мається на увазі стан напруги, що виникає
тоді,
коли
людина
усвідомлює
невідповідність
між
встановленими в робочому середовищі вимогами і своїми
можливостями. Можна визначити основні ознаки розвитку
хронічного стресу:
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− до
фізичних
ознак
відносять:
нездужання,
запаморочення, головний і зубний біль, болі в шлунку,
дискомфорт в області грудної клітини, прискорене серцебиття,
підвищення температури тіла, втрата сексуального потягу;
− до емоційних ознак відносять: неконтрольований гнів,
стан страху і занепокоєння, нездатність концентруватися,
погіршення пам’яті, нав’язливий стан тривоги, нездатність
розслабитися, дратівливість, почуття самотності, відчуття
безсилля, напади паніки;
− поведінкові симптоми: можуть з’являтися нервові звички.
Ризик виникнення хронічного стресу на роботі дуже
високий, коли
(1) службові вимоги щодо працівника перевищують
можливості їх виконання;
(2) працівник не має можливості достатньо впливати на
виконання своєї роботи;
(3) в разі виникнення проблем немає можливості
сподіватися на допомогу і підтримку керівників або колег;
(4) через напружені робочі відносини – наприклад,
працівник стає об’єктом мобінгу або мимовільним свідком
знущань над іншим працівником;
(5) має місце конфлікт ролей (працівник точно не знає, що
входить в його обов’язки і за що він відповідає, суперечливі
робочі доручення та зв’язок між загальними цілями фірми і
особистими цілями людини);
(6)в організації панує непевність, плановані зміни не
обговорюються з працівниками;
(7) існують несприятливі фізичні фактори;
(8) особа під впливом надлишку інформації (занадто великі
обсяги інформації, які необхідно переробляти можуть викликати
психологічні стреси різної тяжкості);
(9) висока відповідальність у поєднанні з неможливістю в
повному обсязі контролювати ситуацію.
Стресами необхідно навчитися управляти, спрямовувати їх
у корисне русло. Спершу слід визначити проблему стресу,
другим кроком – знайти його причину (стресор). Управління
стресами – це процес цілеспрямованої дії на персонал організації
з метою адаптації особи до стресової ситуації, усунення джерел
стресу і опанування методів їх нейтралізації усім персоналом. До
методів запобігання стресу на рівні організації належать:чітке
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визначення
відповідальності
працівника
та
окреслення
повноважень;визначена політика щодо запобіжних заходів
знущань і утисків;створення сприятливого робочого середовища;
розробка системи пріоритетів у роботі (важливою умовою
успішного керівництва є правильне визначення терміновості та
якості роботи, яку слід виконати); забезпечення відкритості
каналів комунікації між вищим рівнем менеджменту та іншою
частиною організації; оптимізація системи мотивації та
стимулювання персоналу, в тому числі планування професійного
зростання та персональної кар’єри; організація для керівників і
персоналу різних спеціалізованих тренінгів, зосереджених на
розпізнаванні симптомів і їх подоланні.
Стрес та хронічний стрес є факторами зниження
працездатності людини, продуктивності її праці, вони негативно
впливають на поведінку людини, здоров’я, взаємовідносини з
оточуючими і, відповідно, хронічний стрес є значною проблемою
у досягненні високих показників діяльності організації. Важливо
усвідомлювати наявність прямого зв’язку між ефективною
роботою всієї організації та рівнем підтримання психологічного
здоров’я працівників, розуміти необхідність задоволення потреб
персоналу,
створити
механізм
управління
стресовими
ситуаціями, оперувати різними шляхами подолання хронічного
стресу, включити цю роботу у систему кадрової безпеки.
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м. Харків, Україна
КОНФЛІКТОГЕННІ АСПЕКТИ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
КОНФЛИКТОГЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ УКРАИНСКОГО
ОБЩЕСТВА
CONFLICTOGENIC ASPECTS IN UKRAINE SOCIETY
Еволюційний розвиток держав, народів періодично
супроводжується різноманітними протиріччями, боротьбою за
стратегічні ресурси життєдіяльності. Історичний шлях людства –
це завжди конфлікт нового і старого, прогресивного і
консервативного, об’єктивного і суб’єктивного. За таких умов
можливе визначення місця і ролі прогресивного чи регресивного
конфлікту у розвитку світової спільноти, окремих країн і націй.
Необхідно зазначити, що своєчасна реакція відповідних
соціальних
суб’єктів
на
вирішення
протиріч
світовою
спільнотою, окремими державами і суспільством запобігає
їхньому переростанню, як свідчить історичний досвід, у
антагоністичні конфлікти – різного роду революції і війни,
глобальні антисоціальні проблеми, антигуманні дії тощо. В теорії
і соціальній практиці антагоністичні і неантагоністичні
конфлікти аналізуються виходячи, перш за все, з визначення
джерельної типології: інтересів, цінностей, самоідентифікації
(самовизначення держав, народів, націй, спільнот).
Історія становлення державності України від Київської Русі
до сучасності інтегрувала майже увесь спектр теоретикопрактичної конфліктогенної спадщини. Зазначена вище палітра
конфліктів знайшла місце не тільки в історичній долі України,
але існує практично у всіх сферах сучасного суспільства.
Відсутність єдності серед правлячої еліти щодо зміцнення
державності, ігнорування історичного світового і вітчизняного
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досвіду
стосовно
досягнення
міжнаціонального,
міжконфесійного консенсусу та соціальної злагоди призвели до
непередбачуваних наслідків. Політичні лідери, громадські діячі
протягом всіх років незалежності мали різне бачення щодо
вирішення проблем конфліктогенності, які були зумовлені
попередніми історичними долями різних регіонів України та
наявністю інтересів понад ста національностей і різних
віросповідань.
Велика
кількість
парламентських
та
президентських виборів за роки незалежності України не
сприяла консолідації суспільства та призвела до політичного і
територіального розмежування держави.
Під час Помаранчевої революції 2004-2005 рр., підвалини
державності і демократизації суспільства опинилися чи не
вперше з 1991 року під загрозою їх втрати. Принципово новий
етап конфліктогенності української незалежності відкрила
Революція Гідності. Моментального, практичного вирішення
потребували соціально-економічні, політико-правові, культурнодуховні, територіальні, геополітичні проблеми, питання прав,
свобод і обов’язків громадян тощо. Під час революції поруч з
багаточисельними гаслами з новою силою постала проблема
національного відродження. Цілком закономірно, що поряд з
соціально-економічними проблемами постають національні з
високим рівнем конфліктогенністю у такій мультінаціональній
державі, як Україна.
У демократичній правовій державі громадяни всіх
національностей незалежно від їхніх етнічних коренів,
політичної позиції, ідеологічних поглядів, віросповідання
повинні
бути
рівноправними,
а
держава
зобов’язана
забезпечувати розвиток мов, культур, релігій, що відповідає
конституційним нормам і принципам. На жаль, впровадження
Україною одномовної політики, відсутність чітких юридичних
принципів проведення процесу декомунізації, збільшення
різного
роду
громадських
та
політичних
організацій,
воєнізованих угрупувань, які мають націоналістичну, а іноді і
шовіністичну ідеологію, не відповідають вищезазначеним
світовим стандартам.
Створення нової Православної церкви України додало
напруження як серед православних у країні, так і неоднозначне
сприйняття цієї події у православному світі за її межами.
Втручання державних інститутів, структур, використання
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силового ресурсу під час захоплення храмів, перерозподіл
церковного майна, призводить до протистояння усередині
православної
спільноти.
Мають
місце
порушення
конституційних і законодавчих норм та принципів свободи
віросповідання та втрати єдності духовності православ’я. Разом
з цим реформи в судової, медичної, освітньої, правової, силової
сферах
також
характеризуються
нарощуванням
конфліктогенності. Враховуючи соціально-економічну кризу
значної частини населення, інфляцію, підвищення комунальних
платежів можна дійти висновку, що все це призведе до нових
непередбачуваних проявів соціального напруження.
Звичайно, особливе місце посідає сучасна проблема
територіальної цілісності України. При стратегічній меті
української політичної еліти – повернення втрачених територій є
надзвичайно важливим і необхідним завданням, – його
вирішення лежить у площині конфлікту між умовними
«суб’єктами війни» і «суб’єктами миру». Останні наполягають на
мирному вирішенні військового конфлікту без застосування
вітчизняної зброї, без входження до будь-якого військовополітичного альянсу на кшталт НАТО. Адже далеко не всі в
українському суспільстві сприймають стратегічну, тепер вже
конституційно закріплену, мету вступу до НАТО.
Таким чином, перед Україною постали надзвичайно
конфліктогенні проблеми, від вирішення яких залежить
подальша доля держави і суспільства. У нашій країні, процеси,
спрямовані на демократичний розвиток, на жаль, відбуваються
не шляхом узгодження позицій, взаємних домовленостей та
поступок, а шляхом взаємних звинувачень і створення
безперервного ланцюга конфліктів.
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Національний технічний університет
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ЗЛОЧИННІСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЯХ:
НЕБЕЗПЕКИ ТА ПРОФІЛАКТИКА
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИЯХ:
ОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА
CRIME IN ORGANIZATIONS: DANGERS AND PROPHYLAXIS
Глобальна злочинність – гостра соціальна проблема
сучасності. Зважаючи на складні та неоднозначні процеси, що
відбуваються в українському суспільстві, злочинність продовжує
існувати і створювати значні проблеми трансформаційним
процесам, які динамічно розвиваються у країні. Соціальна
нестабільність,
кризові
явища
провокують
зростання
злочинності як в країні, так і в її окремих організаціях. Тому
вивчення основних небезпек та заходів щодо профілактики
злочинності в організаціях, було и залишається актуальним.
Проблема дослідження злочинності стала предметом
наукових пошуків для багатьох учених у сучасній Україні.
Значний внесок у вирішенні цього питання зробили українські
вчені
О.М.
Бандурка,
В.С.
Батиргареєва,
А.М. Бойко,
В. І. Борисов,
В.В.Голіна,
І.М.Даньшин,
В.М.
Дрьомін,
А. Л. Закалюк, В.С. Зеленецький, А.Ф.Зелінський, О.Г.Кальман,
О.М. Костенко, О.Г.Кулик, О.М.Литвак, В.Ф. Оболенцев,
В. М. Попович, І.П. Рущенко, В.О.Туляков, І.К. Туркевич,
В.І. Шакун. Дослідження злочинця в організації показує, що від
інших видів злочинців він відрізняється насамперед особливим
соціально-правовим статусом – наявністю у частини персоналу
владних,
організаційно-розпорядчих
чи
адміністративногосподарських повноважень, без яких не можуть відбуватися
службові злочини. Перш за все, такого роду злочини здійснюють
керівники підприємств, установ або організацій; працівники, на
яких покладено владні повноваження; працівники, які мають
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безпосередній доступ до майна; співробітників, які здійснюють
контролюючі функції.
Кожне злочинне діяння в організації викликає певні
негативні наслідки в об’єктах, на які воно посягає, тобто в
певних суспільних відносинах, які потерпають від злочину. Ці
негативні наслідки настільки значні, що йдеться про суспільну
небезпеку, яка випливає із вчиненого діяння. Небезпека для
організації та її членів полягає в перехопленні злочинцями прав
володіння
і
розпорядження
матеріальними
цінностями
організації; можливості маніпулювати значним капіталом,
проникати в область законного підприємництва і розоряти своїх
конкурентів за допомогою контролю над цінами; насадженні
ідеології злочинного світу, її романтизації, культивуванні
мафіозних і корумпованих відносин, насильства, жорстокості,
агресивності, що створює умови для «соціального зараження»
злочинними звичаями і традиціями.
Профілактика злочинності в організаціях має на меті
зупинити можливі деструктивні процеси, зберегти майно і
кошти та штатний ритм виробничої діяльності. Профілактика
ґрунтується на принципах законності, гласності, системності,
науковому аналізі та прогнозуванні, програмно-цільового
підході, пріоритету методів переконання перед примусом,
поєднанні
індивідуальних
і
диференційованих
заходів
профілактики злочинів. Варто виділити наступні заходи
запобігання злочинності в організації:
− Економічні
заходи
–
заходи
щодо
підвищення
економічного добробуту членів організації. Вони є матеріальною
основою профілактики злочинності, надаючи в той же час
психологічний ефект.
− Заходи соціальної допомоги та підтримки, які повинні
надаватися тим конкретним групам людей, сім’ям і окремим
особам, які потребують уваги.
− Можна також виділити медичні заходи попередження
злочинності. Вони необхідні стосовно особам, які страждають на
психічні розлади і схильним до скоєння злочинів.
− Організаційні
заходи,
які
здійснюються
заради
поліпшення діяльності підприємств та організацій, підвищення
їх ефективності в боротьбі з правопорушеннями і злочинами в
межах їх компетенції та професійних обов’язків.
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Необхідно відзначити, що всі перераховані заходи повинні
застосовуватися в сукупності, взаємно доповнюючи один одного
і реалізуючись тоді і там, де вони потрібні і можуть принести
найбільшу користь.Таким чином, можна зробити висновок, що
злочинність в організаціях приводить до негативних наслідків,
які сприяють погіршенню не тільки взаємин між робітниками
організації, але й фінансового результату. Профілактика є
ключовим напрямом, що унеможливлює потенційні злочини з
боку як персоналу, так і клієнтів.
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ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА
ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
INFLUENCE OF MODERN TECHNOLOGIES
ON THE DEVELOPMENT OF SOCIETY
The modern stage of society’s development is characterized by
the growing role of information technologies. They actively influence
the state of political, economic, defense and other components of
state security. The need to use information technology no longer
doubts, since technology is one of the most dynamically developed
areas of modern life. The term «technology» comes from two ancient
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Greek words: techno − art, skill and logos − science, knowledge, law.
In dictionaries and encyclopedias, technology is defined as a set of
knowledge about the ways of processing materials and products and
the methods of doing any action [1].
The concept of information technology appeared with the
advent of the information society, the basis of which are information
resources: knowledge, science, organizational factors, intellectual
level, initiative, creativity, etc. Now characteristic features of society
are the priority of information as the main resource. The activities of
people and organizations are increasingly dependent on their
awareness and the ability to effectively use existing information.
Before taking any action for decision-making, it is necessary to
undertake a great deal of work on the collection and processing of
information, its comprehension and analysis, the search for rational
solutions in any field of activity, which is impossible without the use
of special technical means. Knowledge, capable of generating new
knowledge and being implemented in any sphere of human activity,
becomes the main resource of mankind [2].
With the advent of the information society, many problems
arose with its organization, namely, the development of an effective
policy, strategy and tactics of development. Sources of competitive
advantage are not natural, labor or financial resources, but the fruits
of creative activity, that is, innovations, new knowledge and
technologies. Under the influence of innovations there is a structural
redistribution of employment in the direction of the information
sphere. Information acquires the status of the fourth after the land,
capital and labor of the economic reproduction factor and becomes
the basis of all industrial relations.
However, it is important not only to have knowledge, but also to
be able to apply them. M. Castells notes that the ability or failure of
society to manage technology, especially strategic technologies,
largely shapes the fate of society. Exploring the interconnections
between technology and society, the author of the "Information
Epoch" observes that it is necessary to remember the role of the
state as a decisive factor inhibiting or accelerating technological
innovation. Tapscott, in his work, studied the impact of digital
technology on public administration, in which technologies are
designed to eliminate redundant bureaucracy, reduce time and
increase the efficiency of decisions. In the opinion of the author, the
main advantage in this area will be achieved due to the huge
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reduction of intermediate paper processes, reduction of duplication
and sharing of databases, opening of free access of citizens to
information of state bodies on land tenure, transport, property taxes,
vacancies for work. The key tasks in this case are the provision of
information systems directly to the use of citizens, not bureaucrats,
and the restructuring of the public sector in such a way that it meets
the immediate needs of the population. Ultimately, digital technology
will create a state apparatus that works more efficiently and cheaper.
Information technology is a promising and rapidly developing
trend in the development of modern society. Their special role in the
scientific and technological development of society is that they
accelerate the process of obtaining new knowledge and skills.
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МЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ
ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ З МАНІПУЛЯЦІЄЮ СВІДОМІСТЮ
МЕДИЙНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С МАНИПУЛЯЦИЕЙ СОЗНАНИЕМ
MEDIA LITERACY AS A MEANS
OF CONTROL WITH MANIPULATION OF CONFIDENT
У сучасному світі кожна людина зазнає впливу великої
кількості інформації кожного дня. Ця інформація представляє
собою різні форми та канали передачі, але найважливішим є
вплив, який вона здійснює на людину та її сприйняття світу.
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Медіаграмотність стає все більш і більш важливим
фактором освіти людини в контексті сучасного суспільства, в
зв’язку зі збільшенням впливу одержуваної інформації внаслідок
використання Інтернет ресурсів і впливу ЗМІ. Основним для
медіаграмотності є не просто пасивне засвоєння пропонованої
інформації, а здатність реципієнта правильно поставити
питання про те, що він бачить, читає або чує [1, с. 203]. Саме
тому на перший план виходить роль медіаосвіти в сучасному
світі, де кожна людина стикається з величезним потоком
інформації кожен день. Медіаосвіта – поняття близьке
медіаграмотності, яке означає не тільки навички використання
інформаційних засобів з дотриманням певних правил, а й
комплекс знань про історію ЗМІ, а також їх роль в суспільному
житті. Однак через розвиток нових медіа виникає необхідність
більш широкого розповсюдження медіазнань, в комплексі
медіаосвіти [1, с. 201]. В контексті сучасного світу ідея загальної
медіаграмотності є не просто важливим аспектом для розвитку
особистості, а й потужним інструментом для боротьби з
маніпуляцією свідомістю. Оксфордський словник англійської
мови трактує маніпуляцію як «акт впливу на людей або
управління ними зі спритністю, особливо із зневажливим
підтекстом, як приховане управління або обробка» [2, с. 19].
Однак, маніпуляція це не просто дія, а взаємодія.
Відповідно, жертвою маніпуляції людина може стати лише в
тому випадку, якщо він виступає як її співавтор, співучасник.
Вибираючи, читаючи і інтерпретуючи інформацію – ми робимо
це добровільно, тому можна сказати, що людина таким чином
сам стає співучасником маніпуляції. Маніпуляція свідомістю
людини стає дуже результативною зброєю, спрямованою на
зміну психо-емоційного стану людини, його ціннісних понять і
налаштувань. Все це може кардинально впливати на стан і
настрій суспільства в цілому, а не тільки на окремо взяту
особистість. Відповідно стає можливим надавати політичноідеологічний
вплив на маси. Відбувається це в зв’язку з
відсутньою належного рівня медіагрмотності, що напряму
пов’язане з відсутністю медаіосвіти як такої.
Ми живемо в нову епоху, коли на зміну друкованого тексту
як основного джерела інформації, приходять різні електронні
медіа. «Медіапростір» – нова територія, відкрита для людської
взаємодії, нове середовище соціалізації та культурного розвитку.
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Період негативного ставлення до цього глобального феномену
змінюється на його осмислення і формулювання нових
культурних орієнтирів, один з них – медіакомпетентность і
медіакультура [3, с. 1].
Можна
прийти
до
висновку,
що
медійна
грамотністьдозволяє правильно поводитися з інформацією та
інформаційними
потоками,
навчитися
«фільтрувати»
і
аналізувати весь контент запропонований масмедіа. Критичне
ставлення до інформації дають можливість формування
світогляду, заснованого на усвідомленому аналізі процесів, що
відбуваються навколо і виробленні інструментів для фільтрації
потоків інформації.
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ПРОБЛЕМА КСЕНОФОБІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
ПРОБЛЕМА КСЕНОФОБИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
THE PROBLEM OF XENOPHOBIA IN THE MODERN WORLD
Ксенофобия характерна для большинства представителей
человечества начиная с самого начала его зарождения. Это
естественное явление любого социума, что представляет собой
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некую защитную реакцию на возможные угрозы различных
внешних факторов. В давние времена подобный механизм мог
защитить общества от прямых угроз, объединяя людей для
решения задач, которые не под силу одному человеку. Поэтому
ксенофобия долгое время играла важную роль в формировании
человеческих общин и способствовала их выживанию. Однако в
современном же мире, когда культурные границы и рамки
сильно размылись, а мир перешёл в эру информационных
технологий, подобная «защитная реакция» может не только
мешать, но и нести прямую угрозу для социальных групп.
Целью же данный работы является изучение проблемы
ксенофобии в современном мире. На данный момент наиболее
ярко это явление осветили: Г. Сагалакова в своей работе
«Проблема толерантности и интолерантности в современном
мире», В. Энгель в «Проблемы ксенофобии, дискриминации и
агрессивного национализма в Европе», Г. Солдатова и
А. Макарчук в «Психология ксенофобии», а также важное
значение имеет теория «Преодоления ужаса» Эрнста Беккера
(1973 г.)
Для начала дадим определение термину «ксенофобия».
Ксенофобия – это страх и/или нетерпимость к чему-то чужому.
Под «чужим» мы подразумеваем всё, что кажется новым и/или
незнакомым, и к чему определённая социальная группа (или
человек) испытывают определённую интолерантность (страх или
агрессию). Таким образом, если некое общество сталкивается с
чем-то неизведанным, к чему уже заранее испытывает
неприязнь или страх, то это значит, что оно напрямую попало
под воздействие защитного механизма – ксенофобии, которое
одним своим появлением призвано вызвать в человеке или
общине осторожность перед неизведанным, максимально
подготовить его к борьбе за свою жизнь и жизнь соплеменников.
Из всего этого можно сделать вывод, что подобный страх
может являться фундаментом для будущих разногласий или
даже войн, если речь идёт о встрече двух (или более) племён или
государств с различными культурами, религиями. Также,
опираясь на работу Г. Солдатовой и А. Макарчука «Психология
ксенофобии», необходимо упомянуть, что уже в более
современном обществе, когда стали выделяться отдельные,
различные между собой идеологии, ксенофобия стала неким
инструментом,
которым
успешно
могли
пользоваться
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националистические движения: «Это важный психологический
мотив конфликтов и войн, а также удобное орудие
манипуляции… Ее психологическая функция − защита от
«других», которая может выражаться в стремлении к полной или
частичной изоляции, в предрассудках, дискриминации,
насилии».
Таким образом, в нашем современном обществе подобный
страх перед чем-то новым и неизведанным будет нести уже
только деструктивную функцию, изолируя общества друг от
друга, а то и вовсе стравливая их между собой. Подобные
проявления ксенофобии чреваты насилием, конфликтами,
конфронтациями и терроризмом. Эрнст Беккер в своей теории
представляет один из психологических механизмов, который
базируется на убеждении в том, что чужие испокон веков
представляют угрозу. Таким образом, наличие подобных «чужих»
угрожает психологическому спокойствию человека, что в свою
очередь приведёт к принятию различных мер и решений по
устранению подобного внутреннего конфликта.
Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что
ксенофобия как защитный механизм в современном обществе
почти не несёт в себе никакой пользы, а только сеет раздор
между социальными общинами. Однако трудно просто забыть
инстинкт, что выработан в течение многих лет эволюции. Ответ
на подобную угрозу – это долгие годы перевоспитания человека
в направлении его толерантности, а также осторожности и
аналитического мышления.

77

Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції

Тюпа Анастасія Ігорівна
студентка 1 курсу, групи ССК-11,
Соціологічний факультет,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
м. Харків, Україна
РАБСТВО ТА ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ
ЯК НАСЛІДОК ТРУДОВИХ МІГРАЦІЙ
РАБСТВО И ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ
ЯК СЛЕДСТВИЕ ТРУДОВЫХ МИГРАЦИЙ
SLAVERY AND TRAFFICKING
AS A RESULT OF LABOR MIGRATION
Як здається, на сьогоднішній день проблеми рабства та
торгівлі людьми не має існувати, адже ми живемо у
модернізованому сучасному суспільстві. Але насправді ця
проблема досі існує. Про сучасне рабство майже ніхто нічого не
знає, воно є неофіційне. Але в сучасному суспільстві, не
дивлячись на усі конвенції та нормативно-правові акти, які
формально захищають права людини, ця проблема залишається
актуальною. Торгівля людьми стає все більш глобальним та
організованим бізнесом, що є досить прибутковим для торгівців.
На
сьогодні
рабство
згідно
з
міжнародними
правозахисними організаціями визначається за декількома
основними
критеріями.
По-перше,
діяльність
особи
контролюється через погрози та застосування насильства до неї.
По-друге, людина отримує дуже низьку заробітну плату за свою
роботу або зовсім її не отримує. Та останнє, фізична особа
виконує певну діяльність проти своєї волі та не може змінити
ситуації праці за власним бажанням щодо цього виду діяльності
на даному місці [1].
Загалом існує ціла низка причин існування сучасного
рабства у світі. Серед основних можна виділити три види:
соціально-політичні (воєнні дії, стихійні лиха тощо), соціальноекономічні (безробіття та зниження ціни на робочу силу) та
соціально-правові (недоброчесна робота правоохоронних органів
та нечітке трактування законів).
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Рабство та торгівля людьми можуть виникати внаслідок
трудових міграцій населення. Особливої актуальності ця
проблема набуває в контексті нестабільної військово-політичної
ситуації в Україні, яка призводить до активізації трудової
міграції з метою пошуку кращих умов для життя та праці.
Через нестабільну на сьогоднішній день ситуацію в Україні
все більшій кількості українців робота за кордоном здається
привабливішою [2]. Відповідно до даних дослідження з питань
міграції та торгівлі людьми в Україні, проведеного GfK Ukraine
на замовлення Представництва Міжнародної організації з
міграції (МОМ) в Україні за фінансової підтримки Міністерства
закордонних справ Королівства Норвегія та Державного
департаменту Сполучених Штатів Америки у квітні-червні
2017 року за кордоном перебувало для здійснення трудової
діяльності 2 % громадян України, а 10 % українців планують
знайти там роботу найближчим часом [2]. Рівень потенційної
трудової міграції найвищий переважно у тих областях, де
найбільше саме трудових мігрантів: Тернопільська (23 %),
Закарпатська (21 %) та Рівненська (18 %) області.
Переважно українці орієнтовані на роботу в Європейських
країнах, так найпривабливішою країною для роботи за
кордоном є Польща (близько 40 % для чоловіків та жінок),
другою є Німеччина (біля 30 %), далі Італія та інші європейські
країни. Також свої позиції має американський ринок, а схід є
непривабливим для українців, особливо Росія. В першу чергу
привабливість Російської Федерації як країни призначення
продовжує зменшуватись у зв’язку з політичною ситуацією (18 %
від усіх бажаючих працювати за кордоном у 2011 році, 12 % у
2015 році та 9 % у 2017). Але у той же час, привабливість Польщі
зросла до 40 % у 2017 році (7 % у 2006 році відповідно до даних
першого подібного дослідження, 30 % у 2015 році) [2].
За період з 1991 року по 2015 – понад 160 000 українців
постраждали від торгівлі людьми за кордоном, а за останніми
даними за 2017 рік це число зросло приблизно до 230 000. Це
дозволяє вважати Україну однією з основних транзитних країн
Європи щодо торгівлі людьми.
Щоб зрозуміти хто стає об’єктом трудового рабства треба
проаналізувати соціальні характеристики тих, кому буда надана
допомога. Серед отримувачів допомоги з боку МОМ
переважають особи, які зазнали трудової експлуатації (понад
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90 %), майже половину з них становлять чоловіки. Приблизно
половина (52 %) постраждалих осіб у 2015 р., як і впродовж
2014 р., – молоді люди до 35-тироків; 73 % постраждалих мають
середню спеціальну або вищу освіту; 57 % походять із обласних
центрів (хоча до 2014 року більшість були із сільської місцевості),
що відображає загальне погіршення економічної ситуації в
Україні. 46 % отримувачів допомоги у 2010-2015 рр.
Постраждали від торгівлі людьми в Росії, 13 % – у Польщі, 13 % –
в інших країнах ЄС, 11 % – у Туреччині. Постраждалі в межах
України становили 6 % [2, 3, 5].
Кожного дня люди все більше дізнаються про рабство у
сучасному суспільстві. Рівень обізнаності українців у даному
питанні за даними МОМ має також досить високий рівень. Тому
виникає питання, чому ця проблема є й досі актуальна, якщо
про неї знає значна кількість людей.
Проблема у тому, що знань про існування проблеми
недостатньо. У трудове рабство може потрапити будь-яка
людина і ніхто від цього не може застрахувати себе. Наївність,
необачливість під час вибору роботи та підпису документів,
незнання повної інформації про роботу, незнання того, як себе
можна захистити (дані посольств тощо), не проінформовані
родичі та друзі (вони мають знати як з вами зв’язатися і де ви
будете знаходитися) – всі ці причини та ще багато інших можуть
приблизити вас до рабозалежності. Через це ця проблема може
існувати і надалі, тому має бути більше публічної інформації
щодо шляхів забезпечення власної безпеки у цьому питанні.
Також важливою є робота правозахисних органів, адже ми
постійно дізнаємося про розкриття таких злочинів, але не усі
злочини можуть довести у суді через корумпованість або нестачу
фактів. Неможливість довести винність у суді злодія дає
можливість не тільки продовжувати існувати даній проблемі, але
й стає підґрунтям для масштабування та розширення дій для
работоргівців.
Український уряд усвідомлює проблему щодо підвищення
ризиків торгівлі людьми та продовжує виконувати свої обов’язки
зі зменшення масштабів цієї проблеми, фінансує та надавати
необхідні ресурси для покращення міжвідомчої співпраці та
злагодженої відповіді на нові загрози у сфери рабства та торгівлі
людьми [4].
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ПРОЯВИ ЕЙДЖИЗМУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
ПРОЯВЛЕНИЯ ЭЙДЖИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
MANIFESTATIONS OF AGEISM IN MODERN SOCIETY
Деление людей по возрасту существовало всегда. Оно
оправдывалось и описывалось как рациональное с точки зрения
физических и интеллектуальных возможностей человека. Но это
деление может превращаться в эйджизм – дискриминационные
практики по признаку возраста. Сегодня они проявляются в
первую очередь по отношению к молодежи и представителям
старшее возрастной группы. Они являются нарушением прав
человека, поскольку не имеют объективных оснований. Типичные
виды проявлений эйджизма по отношению к молодежи:
1. Более низкий уровень оплаты труда при выполнении
работ наравне с представителями средней и старшей
возрастной группы;
2. Пользуясь правовой неграмотностью, отсутствием опыта
работы , в связи с некомпетентностью молодых людей их чаще
обманывают при трудоустройстве (не оформляют официально
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на работу, составляют менее выгодный контракт, уменьшают их
права и добавляют обязанности…);
− «Стеклянный потолок» в карьерном продвижении молодежи,
причина которого в стереотипных представлениях о том, что: для
руководства другими должен быть более солидный жизненный
опыт; молодого руководителя подчиненные-представители более
старшего возраста −будут воспринимать с недоверием.
Факты проявления эйджизма по отношению к старшей
возрастной группе:
1. Дискриминация при приеме на работу, «выставление»
возрастных рамок для кандидатов;
2. Существование распространенного стереотипа о том, что
пожилые люди имеют негибкое мышление, медлительны, не
имеют цели, имеют устарелые взгляды;
3. Предвзятое отношение к процессу старения и самой
старости;
4. Всяческие попытки сохранить молодость, поскольку
представление о «молодом» как хорошем и «старом» как плохом
укоренилось в нашей системе ценностей.
У каждой из этих возрастных групп существуют так
называемые «бонусы», признаваемые обществом:
− Молодежь более активна и инициативна, более гибкая,
легче усваивает новые знания и умеет подстраиваться под
ситуацию,
имеет
больше
связей,
владеет
новейшей
информацией;
− Представители старшей возрастной группы в отличии от
молодежи имеют больше свободного времени, поскольку больше
освобождены от выполнения родительских обязанностей, их быт
лучше организован; они имеют большой жизненный опыт, менее
импульсивны в принятии решений, стабильны.
Бороться с эйджизмом можно и нужно с помощью
привлечения внимания общественности к этой проблеме, ее
широкой огласки. Но, во-первых, не всегда такие меры
эффективны, а во-вторых, современное общество очень
подвержено влиянию стереотипов. Чтобы избежать нарастания
дискриминационных
практик
по
признаку
возраста
необходимо, в первую очередь, соблюдать права человека. При
создании резюме и проведении конкурсных отборов при приеме
на работу рассматривать анкету, давать нейтральные задания и
убирать момент возраста.
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Секція 3
ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ, СТУДЕНТСТВА ТА ОСВІТИ
В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
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м. Ріга, Латвія
ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ МОЛОДІ ХХІ СТОЛІТТЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ МОЛОДЕЖИ ХХІ СТОЛЕТИЯ
EDUCATIONAL STRATEGIES OF YOUTH IN THE ХХІ SANCTUARY
Today, Ukraine is not only in a difficult socio-economic
situation but is also drawn into a long-standing military-political
conflict that affects the quality of life of the population, some of
which, in the absence of expressive alternatives to employment or
realization of its own potential in the motherland, makes a decision
to leave for another country of the world. In the coming years, the
departure of Ukrainians abroad may accelerate further because of
the fact that our country finally received a «no-visa» in the spring of
2017th, which greatly simplified the crossing of the border with the
countries of the European Union. According to sociological surveys
published by the «Rating» group published on October 2017th, more
than a third of citizens (35 %) would like to leave Ukraine forever.
For young people, a promising way to go abroad is to study in
higher education institutions in the EU. The above fact makes it
possible to assume that Ukraine will face a serious threat in the
near future − a sharp decline in the able-bodied population. In
connection with this, the issue of migration of young people, which
is the trigger mechanism for the outflow of human capital from our
country, is becoming a problem today. Since the entry into force of
the visa-free regime from Ukraine, in search of a better life abroad,
more than a million young people under the age of 25 have left
years According to the results of a sociological survey conducted on
2017th among students of higher educational institutions in
83

Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції

Kharkiv, 47 % of students want to live abroad as they seek to
improve their living conditions and education, only 24 % believe
that they have a promising future in Ukraine.
The study of the outflow of youth abroad for training and
further employment is an extremely difficult task due to its
multidimensional and interdisciplinary feasibility studies. Of
particular significance in this case is the development of methods,
methods and models of public administration that would create
conditions for the optimal functioning of the educational system of
student exchange: ensure an adequate level of social attractiveness
of higher education in Ukraine and EU countries, employment of
young specialists according to the specialty, prevent educational
emigration young people abroad, controlled the quality of the
involvement of students and young scientists in educational
mobility programs, developed their own state strategy on ting
educational services to foreigners.
The development of contemporary Ukrainian society is
characterized by a lack of political balance, unregulated economic
relations, imperfect Ukrainian legislation, with regard to the
development of education, unsystematic implementation of the
reform course in the organization and management of higher
education institutions, which negatively affects the quality of
educational services and the level of qualification of young
specialists. The presence of systemic crisis phenomena in Ukrainian
society causes the outflow of youth to the more socially attractive
countries of the European Union, one of the ways of accessing
which is learning. The way out of this situation is seen in the
radical reform of the higher education system, involving the public
in solving the problems of the socio-political development of the
state, attracting the attention of politicians and representatives of
the authorities to the problem of the outflow of intellectual potential
of the nation. Comprehensive sociological research will enable to
objectively analyze the situation regarding the prospects of
educational migration of young people in Ukraine and will allow to
construct an optimal model of social management of educational
processes at the state level.
The outflow of young people to the countries of near and far
abroad for the purpose of training, internship and employment, as a
result of which there is a demographic reduction of the able-bodied
and socially active population of Ukraine, which leads to the
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increase of the socio-economic burden on the citizens of our state
and is a trigger mechanism social tension due to an increase in
retirement age.
The main objective of the project is to optimize the system of
public administration of higher education in Ukraine in relation to
the organization of international student exchange, the creation of a
highly effective model of public management of educational
processes in higher education in order to increase the opportunities
for Ukrainian students to travel to the Baltic countries.
Мандрикіна Світлана Михайлівна
магістр 1 року навчання,
Історичний факультет,
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
м. Одеса, Україна
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЙ ПОБУДОВИ КАР’ЄРИ
МОЛОДДЮ КРАЇН ЄС
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КАРЬЕРНЫХ СТРАТЕГИЙ
МОЛОДЕЖЬЮ ЕС
FEATURES OF BUILDING CAREER STRATEGIES
FOR EU YOUTH
Можливість людини впливати на власну історію загалом та
на перспективи свого трудового життя зокрема є соціально
обумовленими змінними. Без необхідних інституційних чинників
намагання пересічного індивіда вибудувати свою кар’єру (в
термінах індивідуальних визначень «досягнути успіху в житті»,
«зайняти вигідніше становище») будуть дорівнювати нулю.
Цілеспрямований вплив на реалізацію власного потенціалу
знаходиться у тісному взаємозв’язку з можливостями, які
надаються соціальною системою, інституційними правилами та
соціокультурними особливостями. Пропорційність доступу до
основних ресурсів, відкритість соціальних структур, гендерна
рівність, розвиненість правової системи у своїй сукупності
виступають або як обмеження, або як сприятливі чинники для
реалізації індивідуальних ініціатив.
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Для
того,
щоб
процеси
у
сфері
кар’єри
мали
впорядкований, нормативний і прогнозований характер, існує
необхідність у встановленні чітких орієнтирів, запровадженні
системи заходів, спрямованих на регламентацію взаємодії
індивідів у ході реалізації кар’єрних планів і стратегій.
Кар’єри існують не самі по собі, а у тому середовищі, де є
можливості для їх розвитку, формування та підтримки.
Індивідуальна активність носіїв кар’єри, їх внутрішні,
психологічні можливості складають «кар’єрний потенціал».
Очевидно, важко говорити про кар’єру в ситуації системного
безробіття на ринку праці, економічної нестабільності,
політичної невизначеності та культурної дезінтеграції. У такому
випадку варто говорити не про кар’єру, як одну з форм
життєтворчості
особистості,
а
про
можливі
форми
індивідуального самовиживання. Тому для кар’єри в її сучасному
розумінні, як масового, доступного широким верствам
населення процесу, необхідне середовище, в якому на
оптимальному рівні були б створені відповідні умови. Ці
обставини визначають актуальність досліджень інституційних
форм феномену кар’єри як особливого виду освоєння
соціального і професійного простору.
На наш погляд, інституційна форма кар’єри – це такий вид
освоєння
індивідом
соціального
простору,
який
має
регульований, цілеспрямований, зумовлений впливом норм і
настанов характер. Кар’єра за такого формування має чітко
визначених суб’єктів та об’єктів, набір (комплекс) засобів і
методів її розвитку, важелів різних рівнів й механізмів впливу.
До інституційних форм кар’єри належить навчання,
починаючи з початкової школи і закінчуючи таким його видом,
яке у сучасному розумінні називається «освіта протягом усього
життя». Інституційна форма кар’єри розгортається, наприклад,
як на окремо взятому підприємстві, де існують чітко прописані
інструкції та розпорядження, які дозволяють кожному
працівникові усвідомлювати свої перспективи та визначати
необхідні зусилля для їх реалізації, так і на рівні всієї держави.
Прозорість, впорядкованість, нормативний характер кар’єрних
процесів
забезпечують
їх
безперервність,
відсутність
суб’єктивізму, знижують рівень кар’єрних девіацій, які
знаходять свій прояв у кар’єризмі, зловживанні службовим
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становищем, соціальному виключенні різних верств населення
тощо.
Таким чином, необхідно більш детально окреслити сутність
умов формування, розвитку та протікання кар’єри з позицій
інституціонального підходу. На нашу думку, підхід має
концентруватись навколо таких ключових питань:
− політико-правове забезпечення на рівні держави:
програм розвитку та підтримки індивідуальних кар’єр, а також
система відповідних заходів у межах окремих галузей,
організацій, навчальних закладів;
− аналіз макро- та мікроекономічних умов, які спонукають
чи перешкоджають реалізації кар’єрних прагнень індивідів;
− соціокультурні
детермінанти
формування
моделей
кар’єри, суспільні уявлення та стереотипи, які впливають на
ставлення індивідів до власної кар’єри й оцінки її результатів;
− аналіз взаємозв’язку між поведінкою окремих носіїв
кар’єри із соціальними структурами різного рівня.
Кожен з цих підходів має свої особливості, які впливають
на інституційний розвиток кар’єри, а у своїй сукупності
складають цілий комплекс зі своїми прямими та оберненими
впливами на кар’єрні процеси.
Європейський саміт у Лісабоні 2000 р., на якому було
прийнято «Меморандум безперервної освіти Європейського
Союзу», став поворотним моментом у визначенні політики і
практики Європейського Союзу. На саміті було визнано, що
Європа вступила в «епоху знань» зі своїми культурними,
економічними та соціальними наслідками, а успішний перехід
до економіки й суспільства, заснованих на знаннях, має
супроводжуватись процесом безперервної освіти – навчання
протягом всього життя (lifelong learning). У Меморандумі
зазначається: «Участь у громадянському суспільстві є практично
неможливою без успішної професійної кар’єри, оскільки вона
складає фундамент особистої незалежності, самоповаги і
добробуту, а отже, визначає якість життя. Таким чином,
зайнятість
складає
важливий
параметр
розвитку
громадянського суспільства і добробуту Європи у цілому. Проте
успіх на ринку праці та участь у суспільних процесах вимагають
певних вмінь та навичок і доступу до сучасних знань» [2, ст. 2425]. У документі наголошується на необхідності підтримки
індивідуальних прагнень та кар’єрних орієнтацій через
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сукупність
інституалізованих
заходів.
Шість
ключових
принципів безперервної освіти є своєрідними орієнтирами, які
визначають напрямок державної підтримки на всіх її рівнях:
нові базові знання і навички для всіх, збільшення інвестицій у
людські ресурси, інноваційні методики викладання й навчання,
нова
система
оцінки
отриманого
знання,
розвиток
наставництва та консультування, наближення освіти до дому.
Подальшого поширення набуває концепція «навчання для
кар’єри» (career education), автором якої у 1971 р. виступив
американський вчений Сідні П. Марленд. Спочатку концепція
була спрямована на підтримку освітнього потенціалу школярів
та студентів. Згодом навчання для кар’єри отримало ширше
застосування і зараз розуміється як «загальний обсяг досвіду,
через який накопичується знання і формується ставлення до
себе та до роботи, а також навички, за допомогою яких індивід
виробляє, планує і готується до своєї професійної діяльності й
появи інших життєвих можливостей, потенційно пов’язаних з
його кар’єрою» [3, cт. 149].
У цілому, освіта для кар’єри охоплює інформацію про робочі
місця та світ роботи, передачу необхідних знань і навичоков для
розвитку власної кар’єри у ситуації стрімких змін зовнішнього
середовища. Освіта для кар’єри є безперервною та спрямованою
на залучення всіх верств населення незалежно від вікових,
майнових, статусних чи інших характеристик до побудови та
реалізації повноцінного, сповненого змісту життя. В огляді
«Кар’єрне консультування і державна політика» детально
аналізуються такі питання [4, ст. 4].
1. Яке значення для державної політики має кар’єрне
консультування?
2. Яким чином найбільш ефективно може здійснюватись
кар’єрне консультування?
3. Якою
має
бути
ресурсна
база
кар’єрного
консультування?
4. Яким чином може бути покращено стратегічне
управління кар’єрними процесами?
Огляд
був
сфокусований
на
тому,
як
кар’єрне
консультування може сприяти національній політиці в галузі
освіти протягом всього життя для представників широкого кола
населення: молоді, дорослих, людей «третього віку». Даний
документ спрямований на вивчення послуг щодо кар’єрного
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консультування у різноманітних сферах і галузях: в межах
середньої та вищої школи, в громаді, за допомогою державних
служб зайнятості, на робочих місцях.
Важливим висновком даного документа є визнання
необхідності розвитку консультаційних послуг у галузі кар’єри.
Такі послуги є важливими як для економічного просування
держави, так і для індивідуального розвитку суб’єктів кар’єри.
Інституційні форми кар’єрного супроводу виступають мостом
між індивідуальними запитами, уподобаннями працівників та
вимогами і потребами працедавців.
Література
1. Шаповалов А. В. Методологические
подходы
к
социологическому анализу институциональных детерминант
карьерных процессов / А. Шаповалов // Вестник СевероКавказского государственного технического университета. –
2008. – № 4 (17). – С. 73-76.
2. Меморандум непрерывного образования Европейского
Союза // Адукатар. – 2006. – № 2 (8). – С. 24-27.
3. Hoyt K. B. Career education and career guidance / K. Hoyt
// Journal of Career Education. – 1984. – № 10 (3). – Р. 148-157.
4. Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap /
Paris: OECD Publications, 2004. – 172 р.
Матяшевський Павло Владиславович
студент 2 курсу,
Історичний факультет,
Маріупольський державний університет,
м. Маріуполь, Україна
ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ ЯК АГЕНТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
ИНТЕРНЕТ-СЕТИ КАК АГЕНТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
INTERNET NETWORKS AS AGENTS OF YOUTH SOCIALIZATION
Останнім часом ми можемо спостерігати новий етап
розвитку
українського
постіндустріального
суспільства,
пов’язаний
з
формуванням
інформаційної
цивілізації.
Соціокультурне середовище значно трансформувалося в
результаті зміни системи цінностей, а також через появу нового
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типу інформаційно-комунікативного простору – Інтернету.
Інформаційна цивілізація надала суспільству величезні обсяги
інформації в зрозумілій для сприйняття формі – у виді
соціальних мереж.
Основним
соціальним
активом
постіндустріального
суспільства є молодь, яка більшою мірою пізнає світ за
допомогою засобів масової інформації, комунікації і соціальних
мереж Інтернет. Значною мірою на молодь впливає інформація,
яку вона здобуває з соціальних мереж. Дане явище набирає
обертів з часів його появи і до сьогодні. Тому є очевидним
зв’язок між процесами трансформації соціально-ціннісних
орієнтацій сучасної молоді і суттєвим впливом на неї інформації
всередині соціальних мереж. На жаль, інформація в наш час
перестала надавати цінність знання, оскільки засвоєння,
запам’ятовування і застосування відійшло на другий план.
Носієм знання, більшою мірою, стало джерело зберігання і
обміну інформацією, а не людина і книга, як це традиційно було
раніше. Можливості соціальних мереж доки ще не дослідженні в
повному обсязі, але вже зараз дають привід казати про їх
виключний вплив на формування свідомості молоді, мотиви її
поведінки, ціннісні орієнтації, стиль життя, вибір мети і шляхів
її реалізації, супутніх процесу соціалізації.
Проблематика соціалізації молоді через вплив соціальних
мереж Інтернет є міждисциплінарною і привертає увагу
спеціалістів різних галузей знань: соціологів, філософів,
політологів, соціальних психологів. Ця проблема є актуальною,
але в той же час і малодослідженою. Ступінь наукової
розробленості проблеми пов’язаний зі зростанням інтересу
соціологів
до
процесів
інформатизації,
комунікації,
з
прагненням усвідомити роль Інтернет в житті сучасної молоді.
Традиційно
соціалізація
особистості
відбувається
через
розширення каталогу спілкування, збільшення видів діяльності й
розвиток самосвідомості особистості. На всіх трьох напрямках
певним чином позначаються тенденції посилення раціоналізації
та інтелектуалізації суспільних відносин [2, с. 174-175].
Виступаючи елементом соціальності, Інтернет і соціальні
мережі, створені за допомогою нових інформаційних технологій,
стають потужним агентом вторинної соціалізації людини:
соціалізації не тільки в мережевому суспільстві, але й у
реальному суспільстві, в якому людина живе. В свою чергу,
90

Молодіжний соціологічний форум НТУ «ХПІ»

виступаючи агентом соціалізації, соціальні мережі впливають на
особистість і її моральний стан.
Соціальна мережа створює умови відкритості й свободи
осмислення соціальних подій. Як і будь-який технічний засіб,
мережа використовується людьми з різною метою. Наповнення
соціальної мережі – це індикатор розвитку суспільства. Вона
виступає як засіб інформаційних війн, маніпуляцій людьми,
соціалізації, виховання дітей, підлітків і молоді.
На думку Бергера і Лукмана, саме в соціалізаційному
процесі криються можливості кардинальних реконструкцій і
конструкцій людської поведінки. А з початком віртуалізаційних
процесів соціалізація, особливо молоді, заслуговує на особливу
увагу [1]. Віртуальний світ, в який потрапляють молоді люди,
надає їм додаткову свободу для вираження своїх емоцій,
почуттів, життєвих позицій, настроїв, поглядів, подолання
різноманітних внутрішніх і зовнішніх конфліктів, виникаючих в
реальному житті в родинних стосунках, відносинах з
однолітками. Соціальні мережі, відсуваючи на другий план
класичні інститути соціалізації – родину, школу, друзів,
займають провідну позицію в процесі соціалізації молоді й
мають безпосередній вплив на її ціннісні орієнтації.
Оскільки ціннісні орієнтації молоді як соціальнодемографічної групи знаходяться в процесі формування і
потребують певного часу для інтеріоризації, молоді люди
відчувають велику залежність від різноманітних зовнішніх
факторів, до числа яких відносять Інтернет-комунікації. Під
впливом мережевого суспільства змінюється їх стиль життя
(звичні канали отримання інформації, характер міжособистісних
взаємодій,
структура
дозвілля),
відбувається
інтенсивне
вироблення нових моделей взаємодії з середовищем [3].
Безумовно, це все впливає на безперервний процес соціалізації
молодої людини.
Процес соціалізації інтенсивніше проходить в дитинстві й
молодості, в той період, коли закладаються всі базові ціннісні
орієнтації, засвоюються основні соціальні норми, формується
мотивація соціальної поведінки. Соціалізація особистості завжди
була тісно пов’язана з родиною і системою освіти, але в
інформаційному суспільстві це, як і багато іншого, піддається
трансформації. Найбільш важливим фактором соціалізації
стають
мережеві
комунікації.
Сучасні
процеси
також
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дозволяють говорити і про явище кіберсоціалізації, яке стало
актуальним в рамках розвитку інформаційної цивілізації [4].
Більшість молодих людей переносять створені в віртуальному
світі соціальні норми на реальні відносини, руйнуючи тим самим
сформовані нормативні підвалини суспільства, які за останні
десятиріччя сильно деформовані, а їх віртуалізація призводить
до ще більшої деформації соціальної свідомості й поведінки.
Кіберсоціалізація людини – соціалізація особистості в
кіберпросторі,
процес
зміни
структури
самосвідомості
особистості, який відбувається під впливом і в результаті
використання ним сучасних інформаційних і комп’ютерних
технологій в контексті життєдіяльності. Кіберсоціалізація
людини особливо яскраво відбувається в Інтернет-середовищі,
внаслідок використання його ресурсів і в процесі комунікації з
віртуальними
агентами
соціалізації,
з
якими
людина
зустрічається і спілкується в соціальних мережах, у процесі
переписки по e-mail, на форумах, в чатах, блогах, online-іграх. У
процесі кіберсоціалізації у людини виникає цілий ряд нових
очікувань та інтересів, мотивів і цілей, потреб і установок, а
також
форм
психологічної
та
соціальної
активності,
безпосередньо пов’язаних з фактично новим віртуальним
життєвим простором людини [4].
Останнім часом вчені досліджують Інтернет як один з
агентів соціалізації і вважають, що це призводить до появи
можливих кризових форм Інтернет-соціалізації, серед яких
виділяють: негативні залежності, компульсивну (нав’язливу)
віртуальну поведінку, занурення в світ внутрішніх переживань,
коли зменшується потреба в активному засвоєнні зовнішнього
середовища. До цих кризових форм можуть призводити онлайнігри з елементами насилля, що в свою чергу сприяє зростанню
агресивної поведінки молоді в реальному середовищі [3]. Також
мережеве суспільство може сприяти засвоєнню асоціальних,
антиправових установок, які засвоюються і відтворюються в
реальному світі. Відкриваючи багато нових можливостей перед
суспільством,
соціальні
мережі
Інтернет
безумовно
відображають його стан, рівень культури, цінності, які головним
чином впливають на зміст інформації, розміщеної в мережі. І
низька якість цього змісту – проблема не Інтернету, а суспільства
– проблема конкретних людей і соціальних груп, які ним
користуються.
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БУЛІНГ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ
БУЛИНГ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ
THE BULING OF PARTICIPANTS IN THE EDUCATIONAL
PROCESS AS AN URGENT PROBLEM OF OUR TIME
Тема знущання, цькування, приниження у школах та
інших закладах освіти в України шукає рішення вже давно. Про
її актуальність зазначало багато інших науковців, зокрема такі
як: Ожийова О.М., Петросянц Р.В., Лушпай Л.І. Зокрема,
проблема невирішеності питання полягає в тому, що занадто
мало матеріалів та досліджень цієї теми було зроблено. На даний
час встановлено, що багато закладів освіти приховують акти
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знущання учнів над іншими дітьми у школах. Це робиться для
збереження власної репутації та гарного ім’я. З таким
мовчазним погодженням з боку дорослих проблема набирає все
більших обертів. Вчителі заплющують очі, батьки дітей
відмахуються від проблеми, сподіваючись, що вона сама зникне.
У нижче викладеному матеріли буде наведена статистика з
опитування, яке було проведено у декількох школах з метою
виявлення факту наявності булінгу.
Звернути увагу на дану проблему змусив новий Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо протидії булінгу (цькуванню)». Згідно з ним стаття
173 адміністративного Кодексу України була доповнена. Наразі,
порушення цієї статті тягне за собою адміністративну
відповідальність. Наразі до суду було доведено трохи більше,
аніж 10 справ. З них 2 виграшні. Такий результат є дуже
сумним, бо щоденно цькування зазнає кожна третя дитина.
Метою даного дослідження є виявлення зворушень у даній
ситуації після прийняття Закону та введення ряду інших змін на
прикладі звичайних шкіл. Наразі, активно проводяться
різноманітні тренінги та лекції, як попередити знущання в
школах та інших закладах освіти та як вирішити таку ситуацію.
Заняття проводяться не лише для дітей, а й для батьків на
предмет виявлення прихованих психологічних та фізичних
ознак цькування дитини.
Психологічні ознаки, що можуть вказувати на знущання
над дитиною: вона відмовляється йти до школи (доволі часто,
вигадую відмовки), різко впав рівень навчання, відмовляється
їсти в школі (ні їжу, що там подають, ні свою, принесену з дому),
не має друзів, може зненацька накричати на друзів, однолітків,
вчителів. Проблема також полягає в тому, що діти, яких
ображають, не знають, до кого звернутися. Батьки частіше за
всього не втручаються в ситуацію, а шкільні працівники
(педагоги, шкільний психолог) не надають даній проблемі
належного значення. Дитина, яка опинилась в складній ситуації
або стає загальним посміховиськом, або відстоює себе та свої
права. В обох випадках, вона залишається відсіченою від всього
класу.
Опитування, статистика якого приведена нижче, було
проведено в лютому 2019 року. В бланку опитування містилось
12 запитань. Частина з них була на виявлення прихованих
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психологічних ознак знущання, частина питань були прямі. Всі
опитування проводились лише з дозволу керівництва школи під
наглядом заступника директора з виховної роботи. Серед
опитаних: стать: дівчат – 49,5 %, хлопців – 50,5 %; вік: діти 5-6
клас – 34,4 %, 8-9 клас – 32,5 %, 10-11 клас – 33,1 %
Полюбляють ходити до школи: так – 58,5 %, ні – 41,5 %;
Як часто брешуть батькам про щось, аби не йти до
школи: часто – 2 %, іноді – 10 %, рідко – 21 %, ніколи – 67 %;
Як часто прогулюють уроки: часто – 6 %, іноді – 7 %, рідко
– 30 %, ніколи – 57 %;
Чи мають шкільних друзів: так – 89 %, ні – 11 %;
Скільки шкільних друзів мають: 4 та більше – 66 %, 13 друга – 23 %, не має друзів – 11 %;
Чи обідають у школі: так – 85 %, ні – 15 %;
Чи можуть вони зненацька накричати на свого
однокласника абовчителя: так – 17 %, ні – 83 %;
Чи знають, що таке насильство: так – 95 %, ні – 5 %;
Чи зазнавали приниження (цькування) в школі з боку
однолітків: так – 24 %, ні – 76 %;
Чи знали вони, куди звертатися за допомогою (або вже
зверталися): так – 3 %, ні – 97 %.
За результатами проведеного опитування серед школярів
різного віку, було виявлено, що найбільше знущань з боку
однолітків зазнавали діти у 8-9 класах. Та найчастіше за всього
це біли хлопці. Психологічні ознаки булінгу були присутні у
відповідях майже у всіх, хто його зазнавав. Відсоток тих, хто
знав або звертався за допомогою дорослих є надзвичайно
низьким. Частина школярів у бланках від руки дописували, що
розборки частіше за всього проходила за межами школи, і що
деякі з батьків знали про тогочасну ситуацію. Але не зупинили
дітей, не втрутилися в ситуація. Учасники розборок отримали
так звану «мовчазну згоду».
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ВІЛЬНИЙ ЧАС МОЛОДІ
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ МОЛОДЕЖИ
YOUTH FREE TIME
Сегодня, как никогда, актуальны для общества вопросы
рационального и эффективного использования свободного
времени, так как именно в этот период человек восстанавливает
свои физические и психические силы, что способствует
повышению результативности его труда и обучения, создает
благоприятный климат в семье, способствует успешной
адаптации в социуме.
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Свободное время способствует развитию способностей,
самореализации человека, имеет непосредственное отношение к
развитию личности и является богатством общества. Поэтому
важно, чтобы оно использовалось качественно, по своему
прямому назначению.
Как показывает практика, значительная часть молодежи
неэффективно
использует
свое
свободное
время,
что
способствует росту правонарушений, суицидов, алкоголизма,
наркомании. Использование свободного времени молодежью
заслуживает пристального внимания и изучения с целью
снижения его негативного воздействия на развитие общества.
Молодежь
−
социально-демографическая
группа,
переживающая
период
становления
социальной
и
психофизиологической зрелости, адаптации к исполнению
социальных ролей взрослых. Возрастные границы молодежи
размыты и подвижны, как правило, к ним относятся люди в
возрасте 14-34 лет.
Свободное время – это время, которое предназначено для
культурного, интеллектуального, физического развития и отдыха
населения. Свободное время включает: посещение театров,
кино, концертов и других зрелищных мероприятий; просмотр
телепередач, прослушивание радио; чтение газет, журналов,
художественной литературы; занятия спортом, прогулки и т.д.
U-Report совместно с Комитетом ВРУ по вопросам семьи в
сентябре 2017 года провели исследование, посвященное
изучению особенностей проведения свободного времени
украинской молодежью.41,2 % респондентов ответили, что они
имеют в среднем 3-4 часа свободного времени. По их мнению,
этого достаточно для отличного отдыха, и для того, чтобы
уделить внимание любимому делу или себе.
Спорт, путешествия, общественная активность, оказались
самыми
популярными
(35,1 %)
способами
проведения
свободного времени. На втором месте оказались просмотр
фильмов дома, чтение книг и игры с домашними животными
(34 %). А дальше уже общение с друзьями или семьей (27,7 %) и
«зависание» в интернете и социальных сетях (23,9 %). Также
оказалось, досуг, по мнению многих респондентов – далеко не
самое важное в жизни. При чем, эта тенденция выражена ярче
в среде первокурсников.
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Наиболее значимым ограничением в выборе форм
досуговой деятельности являются, нехватка времени (что в
большей степени проявлено у студентов первых курсов) и
материальные возможности или точнее их отсутствие.
На наш взгляд, к основным тенденциям использования
свободного времени молодежью можно отнести:
− усиление разнообразия и динамичности использования
форм свободного времени;
− использование свободного времени преимущественно в
личных интересах;
− появление новых форм общественной деятельности;
− преобладание
пассивных форм досуга в структуре
свободного времени;
− значительное сокращение времени, которое отводится на
просмотр телевизионных передач в свободное время;
− преобладание форм использования свободного времени с
ориентацией на технические средства (компьютер, Интернет,
социальные сети);
− увеличение доли развлекательной деятельности;
− высокая значимость и ценность спорта и поддержание
здорового образа жизни для определенной части молодежи;
− особый
интерес
к
творческой
деятельности
у
определенной части молодежи;
− зачастую нерациональный подход к использованию
свободного времени.
Также нас заинтересовал вопрос о том, чем отличаются
свободное время современной украинской молодежи от досуга
наших родителей, когда они были студентами. По нашему
мнению, смена общественно-политического строя и быстрое
развитие НТП изменили образ жизни людей и взгляды на мир.
Характеризуя сферу досуга при советской власти, нужно
отметить, что она полностью превращалась в объект культурной
политики и предмет контроля со стороны государственных и
партийных органов. Были намеренно отодвинуты на задний
план такие традиции в сфере досуга, как религиозные,
этнические, национальные и другие.
А вот сфера досуга в современном обществе немного иная,
ведь молодые люди сегодня росли и воспитывались уже в новое
время. Процесс их становления пришелся на период
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исторического развития нашей страны, когда не было единой
идеологии. Сфера досуга сегодня богата и разнообразна. Иметь
много свободного времени и достойно его проводить далеко не
всегда у всех получается. В связи с увеличением
продолжительности периода получения образования, молодые
люди имеют гораздо больше свободного времени, чем их отцы,
что влияет на стиль их жизни, напрямую связываемый и
диктуемый досугом.
Таким образом, современная молодёжь зачастую имеет
четко сформированное мнение по вопросам досуга. Ведь
сегодня представлена большая свобода выбора в разных
областях своей деятельности, в том числе в области досуга.
Жовтобрюх Юлія Олексіївна
студентка 4 курсу, групи СГТ-55,
Факультет соціально-гуманітарних технологій,
Національно технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна
ОРГАНІЗАЦІЙНА ЛОЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ORGANIZATIONAL LOYALTY OF EMPLOYEES
OF PRESCHOOL EDUCATION
Лояльність
персоналу
основний
критерій
кадрової
стабільності, який демонструє шанобливе і доброзичливе
ставлення до роботодавця / організації, зацікавленість в її
успішному розвитку. На сьогоднішній день лояльність важлива
не тільки в бізнесі, але і в сфері освіти, серед педагогів.
Недостатня матеріальна винагорода за складну та відповідальну
роботу, напруженість праці педагогів робить проблему
лояльності в освітніх установах актуальною і значущою.
Соціалізація дітей в ранньому віці має чи найголовнішу роль у
вихованні дітей, а педагоги дошкільних закладів здійснюють
вагомий вплив на формування свідомості дітей. Висока
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плинність педагогічних працівників цих закладів, вимагає
значних зусиль з боку дитини до адаптації до нових осіб, а
взагалі некомплект кадрів несе загрозу задоволення базових
потреб дітей. Лояльність персоналу, в даному випадку
працівники дитячих садків, істотно впливає на робочий процес,
та безпосередньо є чинником плинності кадрів, а будь-які дані
щодо лояльності персоналу дошкільних закладів відсутні, тому
дослідження лояльності персоналу закладів дошкільної освіти є
актуальною. У загальному розумінні лояльність − це шанобливе
коректне, доброзичливе ставлення до чого-небудь або комунебудь, виконання певних правил і норм навіть при наявності
незгоди з ними.
Щодо персоналу організації лояльність являє собою якісну
характеристику, що визначає прихильність співробітників
організації, схвалення її цілей, засобів і способів їх досягнення,
відкритість трудових мотивів для організації. Основними
складовими лояльності персоналу є раціональна лояльність,
емоційна лояльність та поведінкова лояльність. Складовими
раціональної лояльності є прийняття основних організаційних
цінностей
та
норм;згода
зі
стратегією
розвитку
організації;позитивна оцінка роботи та ділових якостей
керівництва організації (в тому числі згода з розподілом
обов’язків, системою стимулювання тощо);позитивна оцінка
рівнем
заробітної
плати,
умовами
праці,
колективом,
можливістю зробити кар’єру. Емоційна складова лояльності – це
доброзичливе
ставлення
до
місця
роботи,
колег
та
керівництва;відчуття
причетності
до
організації;відчуття
підтримки організації; переживання за успіх організації.
Складовими поведінкової лояльності є готовність продовжити
роботу в даній організації;готовність при необхідності йти на
жертви на користь організації;використання додаткових зусиль
задля інтересів організації (самоосвіта, додаткова професійна
освіта тощо);готовність будувати кар’єру в межах саме цієї
організації;готовність покращувати репутацію організації,
робити її більш кращою.
Для характеристики організаційної лояльність персоналу
закладів дошкільної освіти м. Харкова було проведено емпіричне
дослідження, результати якого показали, що половина опитаних
персоналу дитячих садків переймається через репутацію, який
має їх дитячий садок (52 %), 40 % з персоналу задоволені, що
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обрали в якості місця роботи саме той садок, в якому працюють,
35 % швидше за все погодяться на понаднормову роботу без
винагороди. Однак у 40 % співробітників дитячого садку
виникають думки про зміну роботи, а 15 % не задоволені
умовами роботи. Тобто можна стверджувати про перевагу
емоційних та поведінкових складових у складі лояльності
опитаного персоналу.
Найбільше впливають на ставлення до місця роботи
чесність організації по відношенню до працівників, гідна оплата
праці та любов до дітей, які відвідують садок. Факторами, на які
слід звернути увагу керівництву дитячих садків для підвищення
лояльності свого персоналу є надання уваги працівникам
(співробітник стає відданим, якщо організація створює для
такого ставлення всі умови); підвищення інформованості
працівників про плани організації; допомога ним у вирішенні
соціальних
проблем;
підвищення
ефективності
системи
стимулювання; надання професійної перспективи, можливостей
зростання і професійної самореалізації.
Золотова Юлія Сергіївна
студентка 4 курсу, групи СГТ-55,
Факультет соціально-гуманітарних технологій,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ВУЗОВ
THE PROBLEM OF BUILDING UNIVERSITIES IMAGE
Освіта є складовим компонентом соціальної сфери
суспільства, що відбиває стан справ у соціально-економічній
галузі держави, істотно впливає практично на всі аспекти
громадського життя. Але за останніми даними ООН, за індексом
освіченості Україна займає місце в четвертому десятку держав,
маючи перед собою більшість європейських країн, у тому числі
Білорусію, Латвію, Росію, Естонію. Освіта на сьогодні, як і
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суспільство в цілому, знаходиться в стані системної кризи на
всіх рівнях.
Традиційно в нашому суспільстві імідж закладу вищої
освіти складається стихійно, при цьому часто реальний стан
справ значно прикрашується і обіцяється більше, ніж може бути
виконано освітньою організацією. Основною проблемою іміджу
освітньої організації є розбіжність образу, трансльованого
адміністрацією за офіційними каналами інформації, з образом,
що виникає у цільових груп у результаті використання не лише
формальних, але і неофіційних каналів комунікації. Частина
споживачів (учні, їх батьки) освітніх послуг незадоволені якістю і
кількістю освітніх послуг, що надаються. Причому чим більше
розрив між цими образами, тим вище ризик виникнення
недовіри, негативного ставлення до навчального закладу.
Вивчення методів і засобів управління іміджом освітньої
організації сприяє вирішенню даної проблеми. Вважається, що
імідж освітньої організації – цецілеспрямовано створюваний,
емоційно й раціонально підтримуваний образ про зовнішнє і
внутрішнє середовище закладу вищої освіти, призначений для
певної цільової аудиторії.
Наявні теоретичні розробки та практичні рекомендації не
встигають адекватним чином відображати соціальні зміни, що
відбуваються в свідомості молоді. Для цього необхідно
проводити постійне вивчення настроїв, мотивів та орієнтацій
для виявлення характерних рис, що формують імідж закладів
вищої освіти (ЗВО), в свідомості школярів. Такі дослідження
можуть допомогти виявити, які характерні риси ЗВО актуальні
в умовах постійних змін в соціальній реальності, а також в
умовах технічних модернізацій. Важливо зрозуміти, що саме
шукають абітурієнти та допомогти їм віднайти саме ці риси в
певному закладі вищої освіти. Завдяки результатам дослідження
можливим стає розробка рекомендацій, що допоможе ЗВО
скорегувати свій зовнішній імідж і залишатися закладом, який
користується попитом серед представників його цільової
аудиторії.
Освіта є пріоритетною галуззю держави, що визначає
характер інноваційного режиму, еволюційного розвитку
суспільства (темпоральність). Тому освітня політика в умовах
системної трансформації соціально-економічних відносин у
країні вимагає кардинального реформування освітньої галузі,
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що передбачає пошук соціально адекватних еволюційному
розвитку світу, суспільства, людини, механізмів, моделей
управління освітньою системою в режимі енергоінформаційної
самоорганізації, відкритості, нелінійності, динамічності на всіх
рівнях: від національного до муніципального.
Канунніков Олександр Андрійович
студент 1 курсу,групи 1.СГТ 401.8,
Факультет соціально-гуманітарних технологій,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна
БІДНІСТЬ ЯК ЧИННИК НЕРІВНОСТІ
В ДОСТУПІ ДО ОСВІТИ В УКРАЇНІ
БЕДНОСТЬ КАК ФАКТОР НЕРАВЕНСТВА
В ДОСТУПЕ К ОБРАЗОВАНИЮ В УКРАИНЕ
POVERTY AS A FACTOR OF INEQUALITY
IN ACCESS TO EDUCATION IN UKRAINE
В Украине все люди имеют право на образование, но
реализация этого права зависит от уровня дохода, места
жительства и состояния здоровья обучающегося. В связи с
увеличением разницы в доходах между высшим, среднем и
низшим классом появляются учебные заведения с разной
стоимостью обучения и качеством получаемого образования. На
уровне средней школы можно выделить следующие различия:
1. Разный уровень комфорта в школе, в связи с тем, что
государство не выделяет достаточно денег на качественный
ремонт и благоустройство эти затраты перекладываются на
родителей, имеющих разный доход;
2. Проблемы в штатной комплектации и уровнем
профессионализма учителей в менее престижных школах, что
происходит из-за меньшей зарплаты, большей нагрузки на
учителя и менее комфортными условиями его работы;
3. Уровень материального обеспечения учебного процесса
(приборы для лабораторных работ, реактивы, компьютерные
классы, интерактивные доски…);
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4. Дорогие школы расположены, как правило, в более
крупных населенных пунктах, в центральных районах городов,
что требует дополнительных расходов на оплату транспорта для
детей, живущих в менее престижных районах города и в
поселках.
Далее детям из малообеспеченных семей трудно пройти
подготовку на платных подготовительных курсах в высших
учебных заведениях и получить дополнительные баллы при
поступлении. Услуги репетитора дороги, из-за чего они хуже
сдают ЗНО, чем их более обеспеченные сверстники. Кроме того,
дети из социально незащищенных семей раньше должны
начинать работать и обеспечивать себя. В результате бедность
родителей снижает возможность детей поступить в высшее
учебное заведения.
При получении высшего образования бедность семьи также предоставляет неравные шансы студентам с одинаковыми
знаниями:
− стоимость обучения в более престижных вузах, дающих
высокий
уровень
подготовки
по
высокооплачиваемым
специальностям выше, что мешает хорошо подготовленному, но
бедному студенту поступить туда и, в последствии, улучшить
свое материальное положение;
− жители сел и маленьких городов едут в большие
областные
центры,
где
живут
в
общежитиях.
Это
дополнительные расходы на питание и быт, поездки домой к
родителям, временные затраты на все это;
− для студентов из бедных семей подработки становятся
необходимым условиям материального обеспечения, часто
выживания, что приводит к пропускам учебных занятий, более
низкому уровню знаний.
В результате имеющегося неравенства в доступе к
образованию талантливым и старательным дети из бедных
семей гораздо труднее совершать восходящую мобильность.
Общество лишается специалистов, которые не видя перспектив
разочаровываются и даже эмигрируют.
Для решения данной проблемы могут быть приняты
следующие меры:
− Запретить собирать деньги на нужды школы с родителей
и в свою очередь распределять деньги из бюджета между
школами так, чтоб был одинаковый уровень комфорта;
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− Увеличить зарплату молодым учителям, что увеличит
приток кадров в данную профессию;
− Сделать всеукраинское бесплатное онлайн репетиторство
для учеников;
− Подготовительные
курсы
в
учебных
заведениях,
посещение которых и успешная аттестация по окончании их
дает дополнительные баллы, сделать бесплатными;
− Создать возможность студентам получать кредит на
оплату обучения с минимальными процентами.
Нолбат Софія В’ячеславівна
студентка 1 курсу, групи ССК-12,
Соціологічний факультет,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
м. Харків, Україна
СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЛІГІЙНОСТІ ТА РЕЛІГІЙНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЛИГИОЗНОСТИ И
РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
УКРАИНСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF RELIGIOUSNESS AND RELIGIOUS
IDENTITY OF MODERN UKRAINIAN STUDENTS
На сьогодні українське суспільство знаходиться у
складному стані культурних та політичних змін. Їх реалізація
лежить у першу чергу на плечах сучасної молоді. Саме від неї,
найактивнішої частини суспільства, залежить найближче
майбутнє нашої держави.
Одним з факторів формування громадської позиції є
релігія, яку сповідує особа, чи у якій вона була вихована. Тож,
для кращого розуміння молоді та студентства, варто досконало
дослідити цей аспект її життя. Період студентства часто є
визначальним в житті людини. У цей відрізок часу людина
вчиться приймати самостійні рішення, бути відповідальною та
незалежною. У віці студента остаточно формується особистість
[1]. Ті релігійні принципи, які є актуальними для людини на цей
час, накладають на особистість певний відбиток. Питання
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значення релігія для студентства є важливим для осягнення
релігійності молоді та релігійності суспільства в цілому.
Важливим є питання впливу релігійної ідентичності та
релігійності
сучасного
українського
студентства
на
їх
громадянську ідентичність та морально-етичні погляди [2].
Релігійна ідентичність не є тотожною релігійності.
Ідентична
певній
релігії особа
насправді може
бути
нерелігійною. Великий процент студентства визначився зі своєю
релігійною ідентичністю. Українські студенти є ідентичними
найбільшим світовим релігіям, а також непоширеним релігіям і
атеїзму. Але релігійними можна назвати далеко не всіх, хто
ідентифікує себе як віруючих. Знання про релігію та сутність
обрядів часто є поверховими. Релігійні практики мало для кого є
звичними та щоденними. Загальний рівень релігійності
студентства можна визначити як низький.
Тим не менш, моральні цінності, що проповідуються
більшістю релігій знайшли підтримку у студентства, що вказує
на прийнятний рівень моралі молоді. Результати дослідження
відображають толерантність, повагу до прав людини, культури
та дружби. У той же час, важливими є самоповага та почуття
гідності. Молодь визнає значення релігій для суспільства.
Особливо студенти виділяють такі функції релігії, як
впровадження рівності та толерантності й підтримка у тяжких
життєвих ситуаціях. При порівнянні релігійної ідентичності з
соціальною, можна спостерігати деякі тенденції. Так, ті
студенти, що ідентифікують себе як віруючі, мають вищий
рівень соціальної ідентичності за всіма пунктами, окрім
«радянської людини». Рівень громадянської ідентичності серед
тих, хто сповідує певне релігійне віровчення також стабільно
вищий за рівень тих, хто не сповідує жодного [3].
З цього можна зробити висновок про вищу соціальну
активність та самосвідомість громадян, які сповідують певне
віровчення. У рамках різних конфесій соціальні та громадянські
ідентичності відрізняються досить помітно. В умовах відкритого
питання про запровадження державної релігії, ці дані є
важливими. Крім того, у майбутньому соціологам варто вивчати
те, яким чином релігійна ідентичність та релігійність молоді
впливають на громадянську позицію та соціальну поведінку
останньої.
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ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
OF PARTICIPATING YOUTH
Современный
этап
социально-экономических
преобразований в стране привел к изменениям на рынке труда,
появлению новых профессий, повышению требований к
подготовке
кадров,
изменению
престижности
и
востребованности профессий, росту безработицы, размытости
профессиональных требований и к усилению трудовой
эмиграции. На этом фоне возникает острая актуальность в
помощи
с
профессиональным
самоопределением
старшеклассников,
в
выявлении
их
профессиональных
предпочтений и намерений, в ознакомлении их с рынком труда.
Ко времени окончания средней и старшей школы учащиеся
должны прийти к обдуманному выбору профессии и
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соответствующего обучающего заведения для продолжения
образования. Подростку нелегко принять самостоятельное
решение, поскольку чаще всего он слабо осведомлен о запросах
рынка, о специфике профессиональной деятельности в разных
сферах, о достоинствах и недостатках разных профессий.
Поэтому учащиеся совершают свой выбор под влиянием таких
факторов, как престиж профессии, уровень оплаты труда ее
представителей, условия и режим работы, личный интерес,
склонность
к
ней.
С
целью
выявить
ориентации
старшеклассников на будущее профессиональное образование,
планируемые сферы профессиональной деятельности о оценку
ими профориентационной работы, проводимой с ними мы
провели конкретное социологическое исследование, в котором
приняли участие 100 респондентов. В исследовании были
задействованы непосредственно ученики старших классов с 9
по 11, а именно 15 % − 9 класс, 25 % − 10 класс, 60 % − 11 класс,
из которых 53 % девушки, а 47 % юноши.
По результатам исследования нам удалось выяснить, что
профессия для большинства старшеклассников в первую
очередь является средством для заработка денег, что бы
содержать себя и свою семью, а так же способом реализовать
свои способности. Меньше всего будущая профессия для
современной
молодёжи
ассоциируется
с
продолжением
родительского бизнеса и с чувством долга, «так как все должны
работать».
В
современном
обществе
разнообразие
профессиональной деятельности предоставляет множество
вариантов для того, чтобы не быть заложником рутинных
действий либо же семейного бизнеса.
На момент обучения в старших классах половина
опрошенных (52 %) находятся в состоянии выбора между
несколькими профессиями, 27 % заявляют о том, что
однозначно определились с будущей профессией, а 12 % только
выбрали, какие экзамены будут сдавать при поступлении, но не
имеют конкретного представления о будущей профессии. Еще
9 % от всех опрошенных отметили, что вообще не задумывались
о будущей работе. Таким образом, практически каждый пятый
старшеклассник свои планы строит, полагаясь на настроение и
случайный
выбор,
что
увеличивает
риск
ошибки
профессионального самоопределения и разочарования при
освоении профессии.
108

Молодіжний соціологічний форум НТУ «ХПІ»

По результатам исследования, оказалось, что значительное
влияние при выборе профессии на старшеклассников
оказывают их родители (56 % указало на это), далее идут
родственники или же близкие друзья. Стоит отметить, что 28 %
прислушиваются к тем, кто является непосредственным
представителем интересующей подростка профессии. Для 81 %
старшеклассников решающим и самым важным остаётся
собственное мнение, которым они руководствуются при
принятии решении будущей профессии.
Подавляющее большинство старшеклассников Украины
являются будущими студентами высших учебных заведений.
Это подтвердили и результаты опроса − 72 % респондентов
отметили, что собираются продолжать обучение далее, при этом
выбирая территорию Украины. Лишь 8 % − ориентированы на
обучение за ее пределами. Только 7 % отмечают, что после
окончания школьного обучения пойдут работать. Приоритетной
для абитуриентов является дневная форма обучения (69 %
выбрали именно ее), лишь 17 % ориентированы на заочную
форму обучения, а для 14 % форма обучения не важна. По
результатам исследования 43 % опрошенных ориентированы на
обучение только на бюджетной форме, для 44 % форма обучения
не имеет значения и только 10 % планируют продолжение
обучения по контракту.
При выборе места для дальнейшей учебы на первый план
для 44 % старшеклассников выходит престижность обучающего
заведения, так как в современном обществе статусность
студента определяется и зависит именно от этого. На втором
месте стоит наличие специальности, которая заинтересовала
респондента (это отмечают для себя 40 % из них). Меньше всего
на выбор дальнейшего учебного заведения влияет возможность
посещать подготовительные курсы при университете (этот
вариант отметили лишь 6 % опрошенных). Как выяснилось,
больше половины опрошенных учеников, а именно 58 %
самостоятельно готовятся к сдаче экзаменов для поступления.
Остальные 39 % занимаются с репетитором(ми). для успешного
поступления.
Практически
не
пользуются
спросом
подготовительные курсы при учебном заведении.
По мнению 50 % старшеклассников, самым эффективным
и действенным методом профориентационной работы в школе
для них является встреча с представителем будущей профессии,
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а наименее результативным является посещение центров
занятости (данный вид работы позитивно оценили лишь 9 %
респондентов). Стоит отметить, что основным источником,
откуда молодежь черпает информацию о мире профессий
является Интернет (на это указали 73 % опрошенных)
Интересно, что за советами к родителям обращаются 35 %
респондентов.
Используя
полученные
данные,
можно
улучшить
профориентационную работу со старшеклассниками, а именно:
чаще приглашать представителей конкретных профессий в
школу для рассказов об их работе; создать информационные
странички в Интернете, посвященные рассказам о профессиях,
их востребованности, условиях и оплате труда; вузам
предоставлять реальную информацию по итогам предыдущего
года поступления абитуриентов о шансах учиться на дневном
бюджетном отделении у ребят, сдавших экзамены на не самые
высокие оценки; проинформировать родителей учеников о
востребованности, содержании, режиме работы и оплаты труда
по разным профессиям.
Хорошман Марія Юріївна
студентка 1 курсу,групи 1.СГТ 401.8,
Факультет соціально-гуманітарних технологій,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна
ТРУДНОЩІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ
ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ
DIFFICULTIES OF ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS
Первокурсник
совершает
добровольное
социальное
перемещение, когда переходит из позиции школьника в новую
позицию – студента. В первые месяцы занятий в университете,
несмотря на то, что вид его деятельности (учебная) в принципе
не поменялся, первокурсник оказывается в позиции маргинала,
человека который из одной группы вышел, но для поведения
согласно стандартам другой пока реально не готов. Несмотря на
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формальное зачисление в студенческую учебную группу он
вначале не ведет себя, как студент, сохраняя «сознание
«школьника» и демонстрируя его поведение. Трудности быстрого
перехода к стилю обучения в университете вызваны следующим:
1) большей свободой действий, меньшим давлением со
стороны преподавателей относительно сроков выполнения
учебных заданий, слабым контролем за посещаемостью занятий,
вследствие
чего
появляется
ошибочное
чувство
бесконтрольности и отдаленности сессии, перед которой все
можно наверстать;
2) трудности восприятия большого количества новых
преподавателей, у которых различные стили изложения учебного
материала, разные и часто не совсем понятные в начале
требования к работе студента;
3) много новых и непонятных предметов, связь которых с
получаемой профессией совсем не ясна, что заставляет
усомниться в целесообразности их изучения и правильном
выборе специальности;
4) непривычный режим учебы, в котором присутствуют
более длительные занятия(пары), расписание, сочетающее
первую и вторую смены;
5) пространственно-территориальная
дезориентация
в
отношении учебных корпусов, расположения аудиторий;
6) трудности самостоятельной организации быта при
проживании в общежитии;
7) социально-психологические
проблемы,
вызванные
ослаблением старых дружеских связей из-за переезда в другой
город на учебу или возникновением нового расписания жизни;
поиском новых друзей, организацией досуга;
8) скоростью усвоения и анализа материала: не все
первокурсники успевают слушать и коротко записывать
основные моменты лекции.
Если студент переезжает для получения образования в
другу страну, то там, в добавок к вышеперечисленным
трудностям, возникает ряд новых:
− культурный, а именно лингвистический шок: плохое
знание языка приводит к проблемам в понимании и общении;
− психологический шок: кардинальное изменение в
условиях проживания, осознание того, что близкие далеко и в
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случае возникновения серьезных проблем им требуется больше
времени, что бы приехать и помочь.
Совокупность вышеперечисленных проблем оказывает
негативное влияние не на всех студентов, а на тех, у которых до
поступления
в
университет
уже
были
трудности
с
самоорганизацией и самодисциплиной; кто в школе пассивно
относился к учебному процессу; имел сложности в общении.
Для скорейшей адаптации студентов-первокурсников
необходимыми являются: моральная поддержка со стороны
близкого окружения; организация встреч со старшекурсниками,
которые могут дать реальные советы по адаптации и
преодолению проблем; составление учебного расписания строго
соблюдая либо первую, либо вторую смену в течении семестра;
подготовка «карты университета» для первокурсника с
указанием корпусов и необходимых административных
подразделений в его структуре; предоставление электронных
конспектов лекций; организация тренингов или факультативов
по скорописанию.
Шинкаренко Маргарита Олександрівна
студентка 1 курсу, група 1.БЭМ602.8,
Навчально-наукового інституту
економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна
ПРОБЛЕМИ МОЛОДИХ СІМЕЙ В УКРАЇНІ
ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В УКРАИНЕ
PROBLEMS OF YOUNG FAMILIES IN UKRAINE
Одним из самых важных социальных институтов является
институт семьи и брака. На нем держаться моральные устои,
передающиеся
через
поколение,
контроль
численности
населения и т.д. В современном мире данный институт
подвержен большим изменениям, что приводит как к
позитивным, так и, в более большом количестве, к негативным
последствием. Особо хорошо это отражается в поведении
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молодых людей и проблемах, с которыми они сталкиваются,
вступая в брак. В период независимости Украины в условиях
трансформации общества, институт семьи оказался под
влиянием как психо-исторических тенденций постсоветской
эпохи,
так
и
новых
взглядов
глобализированного
постиндустриального и информационного общества.
Молодые семьи есть основной ячейкой общества и имеют
право получить защиту от общества и государства. В настоящее
время в Украине данный социальный институт охвачен
кризисом, который отражается непосредственно на молодой
семье. Возникает ряд серьезных проблем, которые имеют
тенденцию к распространению и закреплению в современном
обществе Украины. Среди этих проблем можно отметить,
ориентацию молодых семей на нежелание иметь большое
количество детей (от 3х и более), материальный недостаток,
неподготовленность молодых людей к браку с психологической
стороны,
жилищный
вопрос,
структурно-функциональная
трансформация
семьи
за
неопределенности
или
противоречивости семейных ролей и т.д. В общем отмечают 3
главные проблемы молодых семей в Украине:
1. Адаптации семьи к динамическим процессам в
общественно-политической и экономической сферах;
2. Недостаточный уровень материальной и финансовой
обеспеченности для владения жилплощадью достаточных
размеров [1]. Жилищная проблема вызвана сокращением
жилищного
строительства,
свертыванием
практики
предоставления бесплатного жилья государством и недоступное
дорогое жилье на свободном рынке;
3. Отсутствие договора о рождении детей. Также молоды
супруги часто не имеют представления об общем способе
воспитания детей, о материальной стороне содержания ребенка,
психологической нагрузке при появлении в семье ребенка.
В молодых семьях формируется модель будущих семейных
отношений – распределение власти и обязанностей, духовные
связи между супругами, вырабатываются общие семейные
ценности. У молодых супругов актуализируются проблемы
психологической и бытовой адаптации: решаются вопросы
лидерства, распределения домашних нагрузок. Как известно,
модели поведения в семье в основном наследуются: молодые
родители воспроизводят поведение своих родителей, а дети
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перенимают их модели как нормативы для своей жизни.
Поэтому при столкновении различных поведенческих моделей
жены и мужа зарождаются семейные конфликты.
Жилищный вопрос также сильно отражается на проблемах
молодых семей. Хотя почти 94 % семей на 2018 год имеют свое
жилье, не многие из них являются именно молодыми семьями.
Вторым аспектом есть то, что площадь этого жилья
недостаточна для количества людей, которые в нем проживают.
По данным статистики 39 % домашних площадей ниже
стандартной нормы [1]. Почти все украинские семьи живут в
домах,
построенных
более
полувека
назад.
Жильем,
построенным за последние 25 лет, могут похвастаться только
11 % домохозяйств [2].
Следствием кризиса семьи является демографический
кризис. Особого внимания требует вопрос, связанный с
осуществлением
важнейшей
функции
семьи
–
ее
репродуктивным назначением. В Украине в среднем 8 % семей
есть неполными, и в 81 % этих семей всего 1 ребенок [1]. Это
дает нам возможность утверждать, что нестабильность
взаимоотношений между родителями очень сильно отражаться
на деторождении в стране и приводит к тому, что смертность
превышает рождаемость и уже не сможет просто возобновить
количество умерших количеством новорожденных [3].
Согласно результатам исследований Института молодежи
Украины, 43 % молодежи указывают на недостаток средств как
на свою главную проблему. Опасение безработицы в той или
иной степени испытывают около 70 % молодых людей. Особенно
молодые специалисты, которые создают молодые семьи и не
имеют способа их прокормить без достойной работы и рабочего
стажа. Комплексный характер проблем молодой семьи является
причиной
затруднений,
возникающих
при
разработке
отдельных программ молодежной политики, относящихся к
гуманитарной сфере, сфере экономики, культуры, ценностей,
организации досуга и отдыха. Принимаемые украинским
государством меры в основном адресованы индивидууму и мало
учитывают интересы семьи как социального института. Анализ
современной ситуации украинского общества показывает
необходимость
создания
целенаправленной
программы
государственной поддержки молодой семьи в Украине.
114

Молодіжний соціологічний форум НТУ «ХПІ»

Литература
1. Державна служба статистики України. Демографічна та
соціальна статистика / Доходи та умови життя. Соціальнодемографічні характеристики домогосподарств України (за
даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)
за 2018 рік. Київ. – 2018.
2. ECETERA.MEDIA / Как живет средняя украинская семья:
неожиданные цифры и факты. Киев. – 2019.
3. Державна служба статистики України. Демографічна та
соціальна статистика / Доходи та умови життя. Демографічна
ситуація у 2017 році. Київ. – 2017.

115

Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції

Секція 4
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА:
ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР
Крапівін Артем Іванович
студент 4 курсу, групи СМ-36,
Факультет інформаційних технологій,
Київський національний університет харчових технологій,
м. Київ, Україна
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У ПОДРОСТКОВ
THE GENDER PERSPECTIVE OF DEVIANT BEHAVIOR
IN ADOLESCENCE
На нинішньому етапі трансформаційних процесів в Україні
актуальним постало питанням переосмислення ролей жінки й
чоловіка в суспільстві, а точніше – створення егалітарних
принципів рівності. Егалітарна концепція виходить з того, що
жінка й чоловік – рівні як особистості, і тому повинні мати в
суспільстві
однакові
можливості
для
свого
розвитку,
самореалізації [1, с. 12]. Цей принцип належить розуміти зовсім
не як нівелювання різниці між жінкою та чоловіком, а навпаки
– зважаючи на природну роль жінки, вибудовувати такі
соціальні умови, щоби всі громадяни, незалежно від статі, мали
однакові можливості гранично повно виявити свої таланти,
реалізувати новаторські ідеї [1, с. 13]
У педагогічній та віковій психології проблема девіантної
поведінки підлітків є однією з найбільш актуальних. В умовах
побудови демократичного суспільства процес формування
образу
«Я»
неповнолітніх
характеризується
зниженням
значущості уявлень про базові морально-етичні принципи
поведінки, тобто образ «Я» у девіантних підлітків за змістом
відчужується від суспільства і його цінностей, дисгармонійно
трансформується.
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У значної частини сучасних підлітків формуються життєва
безпорадність, пасивність, зневіра та байдужість до всього,
молодшає вік злочинців. Тому, як зазначає С. Максименко,
основні зусилля при роботі з підлітками мають зосереджуватися
саме на заходах первинної, превентивної профілактики та
корекції.
У підлітковому віці, на думку А. Личко, підсилюються
акцентуації, які вказують на слабкі сторони характеру, на «місця
найменшого опору», створюються передумови для формування у
підлітків девіантної поведінки. До численних труднощів
підліткового періоду, обумовлених кризою переходу від
дитинства до дорослості, сьогодні додається нечіткість вимог до
гендерних ролей. У цій ситуації девіантна поведінка підлітків є
насамперед захисним механізмом у відповідь на напругу,
пов’язаною з труднощами гендерної перебудови ідентифікації в
сучасному світі. Саме у підлітковому віці підсилюються
акцентуації, які вказують на слабкі сторони характеру.
Значний вплив на формування відповідного типу
девіантної поведінки мають гендерні відмінності. Особливо це
характерно для молоді міста, де на фоні втрати ефективності
традиційних інститутів соціалізації інтенсивно виникають
неформальні молодіжні об’єднання, які стають факторами
соціалізації. Загальними для більшості неповнолітніх є та
обставина, що на перший план у їх ідеології виходять цінності
маскулінності. Виходячи з них, чоловік повинен бути сильним,
незалежним,
активним,
агресивним,
самодостатнім,
орієнтованим на індивідуальні досягнення. Жінка – ніжною,
тактовною,
терплячою,
слабкою,
залежною,
емоційною,
орієнтованою на родину.
Підлітковий вік є фактором підвищеного ризику. По-перше,
позначаються внутрішні труднощі перехідного віку, починаючи
із психогормональних процесів і закінчуючи перебудовою Яконцепції. По-друге, впливає невизначеність соціального стану
юнацтва. По-третє, протиріччя обумовлені перебудовою
механізмів соціального контролю, засновані на дотриманні
зовнішніх норм і слухняності, уже не діють, а дорослі способи,
які передбачають свідому дисципліну й самоконтроль, ще не
зміцніли. Почуття дорослості приводить до завищеного рівня
домагань. Емоційність стає нестійкою, виникають різкі
коливання настрою.
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Найбільш нестійкий настрій спостерігається в 11-13 років
у хлопчиків та 13-15 років у дівчаток. У цьому віці найбільш
вираженою є така риса, як впертість. Старших підлітків хвилює
право на самостійність, вони шукають своє місце в житті.
Відбувається диференціація здібностей, інтересів, виробляється
світогляд, визначається психосексуальна орієнтація.
Несприятливі умови життя й виховання в родині, проблеми
оволодіння знаннями й пов’язані з цим невдачі в навчанні,
невміння будувати взаємини з оточуючими, конфлікти, різні
психофізичні відхилення, як правило, ведуть до кризи духу,
втрати сенсу існування.
«Зрівняння» гендерних ролей і зближення стереотипів
мужності й жіночності змушує підлітка відчути себе без статі,
самотньою істотою у ворожому світі. У цій ситуації агресивність
є насамперед захисним механізмом у відповідь на напругу,
пов’язану з труднощами гендерної ідентифікації в сучасному
світі.
Тому врахування гендерного фактору в дослідженні
девіантної поведінки, на нашу думку, є важливим принципом
для подальшого вдосконалення профілактичної й корекційної
роботи з агресивними підлітками. Це, у свою чергу, потребує
обґрунтованих соціальних досліджень, які б дозволили
визначити не лише коло актуальних проблем, але й накреслити
конкретні шляхи виходу із суспільних кризових явищ у
молодіжному середовищі.
Серед більшості молодих людей спостерігається негативне
відношення до такого соціального явища як злочинність, при
цьому молодь виділяє основні причини, що спонукають до
протиправних дій: вплив алкоголю та наркотиків, низький
рівень доходів сім’ї, низьку культуру поведінки, солідарність з
компанією та впевненість у безкарності. Щодо факторів впливу
на злочинну поведінку то серед них основними є падіння
моральності
та
духовності,
відсутність
впевненості
у
завтрашньому дні і засоби масової інформації.
Боротьба з негативними явищами вимагає комплексного
підходу. Тому мають бути скоординовані зусилля всіх
зацікавлених центральних, місцевих органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування, громадських організацій і,
безумовно, зусилля сім’ї. Основну увагу на цю проблему на
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думку молоді повинні звернути батьки, держава загалом і
органи правопорядку зокрема, а також сама особистість.
Найбільшим
авторитетом
серед
сучасної
молоді
користуються батько та матір, а як загально відомо, що
батьківський приклад є для дітей першим соціальним взірцем,
на який вони орієнтуються і на основі якого вони оволодівають
формами і змістом людських відносин. Тому поведінка батьків,
їх свідомість і відповідальність, життєве кредо і є основним
фактором формування у молоді позитивних цінностей та
установок.
Отже, проблема злочинності є досить актуальною особливо
в період трансформації українського суспільства, в період зміни
життєвих цінностей і вимагає подальшого всебічного,
ґрунтовного вивчення яку необхідно вирішувати методами
профілактичної роботи у навчальних закладах. Таким чином,
проведене дослідження підтверджує гіпотезу, що рівень
маскулінності визначає схильність до протиправної поведінки.
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ЖІНКА У ВІЙСЬКУ: ГЕНДЕРНІ НОВАЦІЇ
ЖЕНЩИНА В АРМИИ: ГЕНДЕРНЫЕ НОВАЦИИ
WOMAN IN THE ARMY: GENDER INNOVATIONS
На сучасному етапі розвитку наша країна перебуває у стані
деформації свідомості суспільства, стосовно гендерної політики.
З кожним роком суспільство набирає все більші оберти розвитку
та підіймається на вищий ступінь демократичності. Процеси
європеїзації не залишаються без уваги суспільства, це
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втілюється у вдосконаленні освітнього процесу, технологічних
інновацій, переосмислення світоглядних практик повсякденного
життя. Саме ці процеси і формують основні ознаки сучасного
українського життя. Необхідним компонентом у реальних
практичних
перетвореннях
суспільних
відносин
стало
визначення статусу жінки і чоловіка. Рівність жінки та чоловіка
у сучасному суспільстві проявляється не тільки у повсякденному
житті, а й під час несення військової служби. Так можна
зазначити, що останні зміни в законодавстві України вагомо
вплинули на статус жінки як військовослужбовця та офіцера.
На початку жовтня 2015 року начальниця Управління
комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана
Гаврилюк на брифінгу в Києві повідомила, що участь у
проведенні АТО вже взяли 938 жінок. Всього службу у Збройних
силах Українистаном на початок жовтня 2015 року проходять
близько 14,5 тис. військовослужбовеців та 30,5 тис. жінок
працюють у Збройних силах. Майже 2 тисячі з них – це
офіцерки, і 35 жінок займають керівні посади в Міноборони,
Генштабі та підрозділах Збройних сил України [1].
Верховна Рада 6 вересня 2018 року ухвалила закон «Про
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час
проходження військової служби у Збройних силах України та
інших військ». Законом, зокрема, визначено, що жінки
виконують військовий обов’язок на рівних засадах із
чоловіками,
за
винятком
випадків,
передбачених
законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а
також заборони дискримінації за ознакою статі [2].
Разом з прийняттям цього закону розширився і список
військових посад для жінок України. За даними Генштабу, в
Збройних силах на різних посадах проходять службу понад 25
тисяч жінок. Із них понад 3 тисячі − офіцери. У цілому жінки
складають 22,4 % від загальної кількості військовослужбовців
ЗСУ. Тобто ми можемо спостерігати, що кількість жінок –
офіцерів значно збільшилась. Це пов’язано в першу чергу із
сучасною ситуацією в Україні, також зі змінами у збройних
силах, змінами соціальної структури та культури. На це
безпосередньо вплинуло, що за останні десятиліття жінки
активно виходять на ринок праці та в публічну сферу. Досить
яскравими
прикладами
для
демонстрування
жінок120
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військовослужбовців залишаються такі країни, як Канада,
Велика Британія, Німеччина,США та Ізраїль. Канада є однією із
перших країн у якій жінки стали повноправними. Їх приймали
на службу у бойові частини. Прийняття в Канаді в 1985 р.
Закону про права людини сприяло тому, що жінкам стали
доступними 75 % військових спеціальностей. Цієї традиції в
Канаді дотримуються до цих пір. На даний момент, за даними
Генштабу,кількість жінок, які проходять військову службу та
працюють в армії складає 15 % від усього особового складу.
Батьківщиною фемінізації армії стала Великобританія.
Їхній зв’язок з військовими, був через військові госпіталі в яких
працювали жінки солдатів. У 1917-1919 роках у складі
англійських збройних сил були сформовані Жіночі королівські
військово-повітряні сили, Королівський допоміжний корпус
Військово-морських сил і Жіночий легіон секції автотранспорту
в кількості 100 тисяч осіб [3]. Зараз, згідно з даними Генштабу, у
Великобританії проходять військову службу близько 10 % жінок.
У Німеччині в 1975 році жіночій половині населення було
надано право служити в армії в санітарних військах, а дещо
пізніше і в військових оркестрах. За рішенням суду
Європейського співтовариства з 2001 року для німецьких жінок
був відкритий доступ до всіх військовим спеціальностям і в усі
роди військ, включаючи десантні війська, підводний флот і
ВПС. У 2010 році в рядах бундесверу значилося 16,9 тисячі
жінок (8,9 % загальної кількості особового складу), з них 2,6
тисячі мали офіцерські звання [3]. За сучасними даними на
сьогодні військову службу в Німеччині проходять більше 10 %
жінок.
Армія США являє собою приклад, де жінки інтегровані до
всіх воєнних посад. У США до 1948 року жінки могли
виконувати військові обов’язки тільки у воєнний час і тільки в
складі розгорнутих на цей період забезпечують формувань. У
даний час жінки, як і чоловіки, приймаються на військову
службу за умови наявності американського громадянства або
дозволу на проживання, освіти не нижче середньої школи,
придатності за станом здоров’я і віком. Мінімальний термін
контракту становить два роки. За бажанням він може бути
продовжений. Добровольцям надається право вибору виду
збройних сил, роди військ, спеціальності та місця служби. Зараз,
жінки становлять 14,5 % від 1,5 мільйона американських
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військовослужбовців, які перебувають на дійсній службі. За
даними на 2009 рік, серед жінок, що проходять службу в ЗС
США, було понад 100 генералів, 55 тисяч офіцерів і 280 тисяч
солдатів і сержантів. Військовослужбовці-жінки становлять 14 %
чисельності регулярних сил і 17 % − організованого резерву.
Безперечно
лідером
та
найяскравішим
прикладом
демонстрування жінок, як військовослужбовців залишається
Ізраїль. Ізраїльські жінки нарівні з чоловіками, якщо вони
погодяться призиваються на резервіста службу. У резерві
перебувають ті, хто відслужив військову службу за призовом і
був зарахований в резерв по тій військовій спеціальності, яку
отримав в армії. Для жінок термін служби в резерві визначено
до 38 років. Кожна з них протягом цього часу проходить в своїй
частині щорічні збори тривалістю до шести тижнів.
Коли в 1948 році створювалася ця держава, жінки були
активно залучені до оборонної діяльності. Окрім того, 26%
офіцерів ізраїльської армії – жінки. Армія оборони Ізраїлю
ЦАХАЛ на 35% складається із жінок. Також, Ізраїль у 2000 році
дозволив жінкам служити на будь-якій військовій посаді.
Треба констатувати, що наше законознавство потребує
удосконалення у сфері оборони стосовно жінок. Кількість жінок
у нашій армії з кожним роком постійно зростає і з кожним
роком склад нашої армії набуває все більше європейського
характеру у гендерному контексті. Використовуючи передові
досягнення, наша країна повинна послідовно рухати вперед
систему, яка забезпечить повноцінне використання потенціалу
жінок-військовослужбовців
в
інтересах
обороноздатності
України.
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ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
GENDER ASPECTS SOCIALIZATION OF STUDENTS
В сучасних умовах гендерна соціалізація індивіда як
формування гендерної ідентичності, гендерних рис, які можна
вважати найбільш стійкими рисами особистості, активно
досліджується, адже це одне з головних питань становлення
особистості. Гендерну ідентичність поділяють на маскулінну,
фемінну та андрогінну. Маскулінність – сукупність поведінкових
і психічних рис, властивостей і особливостей, які об’єктивно
належать чоловікам, фемінність навпаки – жінкам. Андрогіність
– це поняття певною мірою об’єднує у собі як мускулінні, так і
фемінні якості людини [1].
Процес набуття гендерної ідентичності стає найбільш
актуальним у період юнацтва, у період зростання незалежності
від дорослих, отримання більшої самостійності та прийняття
відповідальності. Цей період для багатьох з них припадає на
період, коли молоді люди отримують у закладах вищої освіти
професійнізнання. Вища професійна школа є потужним
фактором зміни суспільства, який забезпечує ефективне
включення людини в соціальне середовище за допомогою
соціалізації. Тому важливим завданням ВНЗ є формування у
студента не тільки необхідних професійних компетенцій, а й
виховання культури міжособистісних відносин
За допомогою певних засобів передачі інформації про
середовище і способів встановлення з нею позитивних зв’язків
ВНЗ намагається виконувати функцію управління процесом
виховання особистості майбутнього фахівця-професіонала і
формує його гендерну ідентичність методами навчання.
Традиційно ці методи мають маскулінну спрямованість.
Маскулінна спрямованість навчального закладу проявляється у
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всьому: від організаційній структури закладу до способу
засвоєння та сприйняття матеріалу студентами. Можна
відмітити, що у навчальних закладах відсоток викладачів-жінок
значно більше, ніж відсоток чоловіків. Більш того, за
статистикою середній оклад чоловіка-викладача на однаковій
посаді більший за оклад викладача-жінки. Гендерна нерівність у
цьому прояві формує уявлення дівчат та юнаків про соціальне
положення в майбутньому, що має вплив на можливості їх
самореалізації. Таким чином, у педагогічній практиці вищої
школи гендерні взаємодії повинні будуватися на егалітарної
основі, бути рівними і партнерськими, щоб перешкоджати
виникненню гендерної нерівності.
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ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ
В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ
ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
GENDER STEREOTYPES IN THE MODERN UKRAINIAN SOCIETY
Основною особливістю сучасного світу є постійна
трансформація соціальних інститутів, процесів і ролей.
Радикально змінюються принципи, механізми і форми
функціонування політики, освіти, сім’ї, шлюбу і дозвілля. Це
накладає сильний відбиток на взаємини між людьми і групами,
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які постійно змінюються, ускладняються і породжують
конфлікти. Закономірно, що питання гендерних взаємодій між
людьми в сучасному українському суспільстві отримали статус
актуальної соціальної проблеми. Тому становить інтерес питання
яку роль відіграють гендерні стереотипи в житті українців.
Гендерні стереотипи обмежують сприйняття представників
протилежної статі, заважають правильно розуміти партнера і
ефективно взаємодіяти з ним. Все вищевикладене підкреслює
актуальність
вивчення
особливостей
прояву
гендерних
стереотипів в українському суспільстві.
Гендер конструюється за допомогою соціалізації, розподілу
праці і прийнятих в суспільстві культурних норм, ролей і
стереотипів. Під гендерними стереотипами прийнято розуміти
сформульовані в культурі узагальнені уявлення про те, як
повинні поводитись чоловіки і жінки, які якості вони повинні
мати.
Дані
соціологічних
досліджень
Соціологічної
групи
«Рейтинг» 2015 року [1-2] та Фонду ООН у галузі
народонаселення за 2018 рік [3]свідчать про те, що громадяни
України, в залежності від їх віку, соціального статусу та регіону
проживання в різній мірі схильні до стереотипів фемінності та
маскулінності.
За результатами цих досліджень, більш ніж половина
опитаних, погоджуються зі стереотипними твердженнями
«головою сім’ї повинен бути чоловік», «готувати їжу в сім’ї
повинна жінка», «вихованням дітей та господарськими
справами повинна займатися жінка», «чоловік має повністю
забезпечувати свою сім’ю», «для чоловіків секс більш важливий,
ніж для жінок», згодні з існуванням жіночих та чоловічих
професій. При цьому, українське населення в більшості не
згодне з твердженнями, що «жінка не повинна проявляти
сексуальну ініціативу», «справжній чоловік не повинен
показувати свої почуття».
Більшість
стереотипів,
які
потрапляють
в
набір
особистісних характеристик чоловіків і жінок, не виявляють
тенденцій до динаміки, проте у стереотипи, пов’язані з жінками
поступово трансформуються, що пов’язано зі змінами у
соціальному положенні жінки. Так, відбувається зміна
стереотипа про цінність привабливості жіночої зовнішності,
через тенденцію до глобалізації стилю життя. В останні
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десятиліття
в наслідок
соціально-економічних
змін
до
стереотипних негативних жіночих характеристик додався такий
недолік як марнотратство. В цілому, можна зазначити, що
стереотипи, пов’язані з соціальними ролями чоловіків та жінок,
виявляють більше тенденцій до динаміки, ніж стереотипи, що
поширюються на особистісні характеристики цих статей.
Гендерні
стереотипи
так
чи
інакше
провокують
дискримінацію за цією ознакою і якщо держава не буде
проводити політику, пов’язану з їх викоріненням, розвиток
дискримінації буде стимулюватися. Найбільш помітний вид
дискримінації − порушення трудових прав жінок, зокрема, при
прийомі на роботу, звільненні або скороченні, наданні відпусток
по догляду за дитиною тощо. Окрема проблема − питання
домашнього насилля і насильства проти жінок.
Якщо порівнювати проблему гендерних стереотипів і
дискримінації в Україні і інших країнах, то можна зрозуміти, що
ми далеко не перемагаємо на їх тлі. Найкраща ситуація з
гендерною рівністю зараз спостерігається в Ісландії. Обсяг
індексу забезпечення рівності становить 87,8 % в цій країні,
вона стає лідером рейтингу дев’ятий рік поспіль. У першу
п’ятірку також увійшли Норвегія, де загальний рівень
виконання робіт становив 83 %, Фінляндія (82,3 %), Руанда
(82,2 %) і Швеція (81,6 %). Україна в цьому рейтингу займає 69
місце (70 %) [4].
В
Україні
проблематика
гендерних
стереотипів,
враховуючи консерватизм, як українського менталітету, так і
соціальних
відносин,
вимагає
більшої
уваги
з
боку
громадянського суспільства і цивільних активістів. В іншому
випадку ми і далі будемо стикатися з постійним диспаритетом
статусних позицій за гендерною ознакою в політичній,
економічній
і
соціальній
сферах.
Розвиток
сучасного
українського суспільства може здійснюватися тільки на умовах
гендерної рівності та справедливості. Це вимагає як
законодавчих новацій, так і зміни в стилі мислення і принципах
соціалізації, певних зусиль з боку інститутів сім’ї і освіти при
серйозній підтримці громадянського суспільства і держави.
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НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ВІЛ-ІНФІКОВАНИМ В УКРАЇНІ
ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ В УКРАИНЕ
FOUNDED OF THE SOCIAL WORK
WITH AIDS INFECTED IN UKRAINIAN
У нашому суспільстві, на жаль, існує ряд соціальних
проблем, пов’язаних з ВІЛ, і більшість із них виникає через
нестачу інформації про вірус, дискримінацію ВІЛ-позитивних
людей у соціумі й недостатній державній підтримці. Внаслідок
дискримінації багато людей бояться пройти тестування на ВІЛ
або розкрити свій ВІЛ-статус, що значно обмежує їх можливості
отримати відповідне та своєчасне лікування. ВІЛ-позитивним
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українцям, які повідомляють про свій статус, часто відмовляють
у наданні медичних та соціальних послуг, особливо коли вони
належать до груп високого ризику, у тому числі споживачів
ін’єкційних наркотиків, працівників комерційного сексу та
чоловіків, корті мають секс з чоловіками. Значна кількість ВІЛпозитивних людей стикається з порушенням прав на працю,
освіту, медичну допомогу та конфіденційність діагнозу. Зараз в
Україні функціонує мережа центрів профілактики та боротьби з
ВІЛ/СНІДом, але їх недостатньо, щоб надати послуги всім, хто
цього потребує. Окрім того, вони здебільшого розташовані в
обласних центрах, і люди з невеликих населених пунктів не
мають можливості отримати належну допомогу.
Питанням соціальної роботи з ВІЛ-інфікованими як
складовій діяльності соціального працівника присвячені окремі
праці Т Алєксєєнко, І. Звєрєвої, А. Капської, Т. Семигіної,
В. Сидорова. Актуальною ця проблематика є і для російських
науковців, зокрема, О. Воронцової, С. Гіля, Л. Гнусарєвої,
Л. Оліфіренко, С. Павлова та інших. Актуалізують питання
комплексної мультидисциплінарної допоги ВІЛ-інфікованим
праці таких вчених, як І. Бех, Н. Волкова, І. Іванов, І. Матюша,
Є. Шиянов, І. Звєрєва, Г. Лактіонова, А. Зосимовский,
О. Киричук та інших.
Аналіз літератури з проблем медико-соціальної роботи з
ВІЛ-інфікованими дозволяє виділити декілька аспектів надання
соціальних послуг. По-перше, це якість, терміновість і
безкоштовність надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим. Подруге, особливості надання медичних, психологічних і
соціальних послуг ВІЛ-інфікованим дітям та їх батькам. Потретє, проблеми надання паліативної і хоспісної допомоги ВІЛінфікованим. Вирішення зазначених проблем неможливе без
упровадження
і
реалізації
мультипрофесійного
(мультидисциплінарного) підходу в медико-соціальній роботі з
ВІЛ-інфікованими. Необхідність дослідження ставлення ВІЛінфікованих до надання соціальних послуг на основі
мультипрофесійного підходу актуалізує тему дослідження.
Отже, фактично соціальна робота із ВІЛ-інфікованими
полягає у реалізації соціальних послуг, які надаються й іншим
соціальним групам населення, однак для ВІЛ-інфікованих на
першому місці знаходиться саме медико-соціальна робота
(соціально-медичні послуги), що пов’язано із специфікою даної
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категорії хворих. Звичайно, що в організаційному плані служби,
центри або організації, які здійснюють допомогу ВІЛінфікованим, повинні мати як персонал мультипрофесійну
(мультидисциплінарну) команду фахівців: медичний персонал
(лікарі, медсестри), соціальні працівники, психологи, юристи,
соціальні педагоги тощо.
Світовий досвід свідчить, що саме паліативна та хоспісна
допомога, застосовуючи комплексний мультидисциплінарний
підхід, адекватно реагує на потреби паліативних хворих та їхніх
рідних (у тому числі і хворих на СНІД), сприяє покращанню
якості життя, що зумовлює велике соціально-економічне та
гуманітарне значення цього інноваційного напрямку охорони
здоров’я і соціального захисту населення. Паліативна та хоспісна
допомога (ПХД) – це система медичних, соціальних,
психологічних заходів, метою яких є забезпечення максимально
досяжної якості життя пацієнтів з невиліковними хворобами та
обмеженим прогнозом життя та членів їхніх родин шляхом
усунення або зменшення розладів життєдіяльності та інших
важких проявів захворювань, болю, фізичних та психічних
страждань [1].
Значна частина опитаних ЛЖВ (людей, які живуть з ВІЛ)
досить спрощено, поверхово уявляють свої потреби у медикосоціальних послугах, обмежуючи їх зазвичай отриманням
гуманітарної допомоги і покращенням доступу до якісних
медичних послуг із діагностики і лікування. Досить часто
потреби у медичній допомозі, висловлені ЛЖВ, співпадають із
послугами, які мають надаватися спеціалістами СНІД-центрів у
рамках їх функціональних обов’язків. Найбільш широкого
переліку медичних послуг потребують пацієнти, які інфіковані
ВІЛ ін’єкційним шляхом, зокрема, йдеться про допомогу
нарколога, фтизіатра, діагностику і лікування гепатитів тощо.
Серед цієї групи пацієнтів частіше зустрічаються і такі, хто
потребують медичного паліативного догляду. Із типового
переліку соціальних послуг найбільшу зацікавленість, окрім
традиційних гуманітарної допомоги (42 %) та психологічної
підтримки у різних формах (62 %), у респондентів викликали
юридичні консультації (37 %) та сприяння у професійній
підготовці й працевлаштуванні (26 %); найменшу – нагадування
про
необхідність
отримувати
від
лікаря
АРТ
або
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протитуберкульозну терапію (8 %), патронаж на дому (9 %),
допомога медсестри на дому (10 %).
Отже, здійснення медико-соціальної роботи з ВІЛінфікованими на основі мультипрофесійного підходу дозволить
підвищити можливості в наданні соціальних послуг даній
категорії людей. Упровадження мультипрофесійного підходу в
медико-соціальній
роботі
з
ВІЛ-інфікованими
потребує
скоординованої взаємодії як державних органів управління, так
і недержавних організацій та об’єднань ЛЖВ.
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ПРОБЛЕМИ ВИНИКНЕННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ
В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ
В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
THE PROBLEM OF GENDER STEREOTYPES
IN MODERN UKRAINIAN SOCIETY
Проблема подолання гендерних стереотипів надзвичайно
важлива у сучасному українському суспільстві, оскільки кожна
людина, незалежно від її гендерної приналежності, є
індивідуальністю, зі своїм набором психологічних якостей і
влaстивoстей, співвідношенням мужності та жіночності у
психіці та поведінці. Відмова від стереотипів як у розумінні
своєї,
так
і
протилежної
статті,
дозволить
кожній
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індивідуальності
і
суспільству
в
цілому
стати
більш
продуктивним, розвиненим і гармонійним в будь-якій сфері
діяльності. Ще філософи Стародавньої Греції писали про
відмінності між чоловіками і жінками, наділяючи їх
діаметрально протилежними рисами. Чоловік − сильний,
активний, розумний, логічний, владний; жінка-слабка, пасивна,
емоційна, схильна до поривів, покірна. І ці уявлення про
психологію статей виявилися напрочуд стійкими. Під час одного
експерименту спостерігачам пропонували оцінити рівень
підготовки студентів. При однаковій компетентності відповіді
чоловіків завжди оцінювалися вище, ніж відповіді жінок, хоча
фактично різниці не було.
Вперше проблемою гендерних стереотипів зацікавилися в
70-х роках минулого століття. Тоді вчені задалися питанням про
те, наскільки відповідає істині те, що всім здається очевидним
фактом. В результаті проведених опитувань з’ясувалося, що
чоловіки
апріорі
вважаються
більш
компетентними
і
професійними, їх успіхи пояснювалися високим рівнем знань і
хорошою підготовкою, а кар’єрне зростання оцінювався як
природний наслідок таких переваг. Водночас жінки, на думку
опитуваних, або домоглися успіху випадково, або спеціально
прагнули зайняти більш високу сходинку в соціальній або
професійній ієрархії, докладаючи до цього додаткових зусиль.
Саме так проявляли себе гендерні стереотипи.
Розглянемо декілька прикладів стереотипів, поширених у
сучасному українському суспільстві у побуті. «Прийняття
рішень-чоловіча справа, або» мовчи, жінка, твій день-8-е
Березня» Незважаючи на те що жінки складають більшу частину
населення, вони як і раніше залишаються відстороненими від
процесу прийняття рішень. Недостатньою є участь жінок в
управлінні державою:
1) серед депутатів парламенту жінки складають у світі в
цілому – 22 %;
2) у Харківській обласній раді – 8,3 %, у Харківській міській
раді – 11,8 % (2015 р.). «Баби – дурепи», «Всі мужики – козли»
Подібний стереотип притаманний в рівній мірі як чоловікам,
так і жінкам. З покоління в покоління передається ненависть до
протилежної
статі.
Ці
переконання
підтверджуються
прикладами з особистого життя. В результаті чоловіки
підсвідомо бояться жінок, жінки – чоловік.
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Як висновок, можна зазначити, що основними чинниками
формування соціальних стереотипів є як особистий досвід
людини, так і вироблені суспільством норми. Досить велика
кількість людей ознайомлена з поняттям «гендер» та його
особливостями, і знаючи про його згубний вплив на свою
свідомість, не можуть боротися з існуючими правилами та
нормами, тому що вони настільки сильно укорінилися у їхній
свідомості, що викорінити їх звідти досить важко. Ці норми
люди приймають як істину і правила, якими користуються люди
досить довгий час, і тому індивід вважає, що він не може
змінити норми, якими жили усі його предки до нього. І тут варто
згадати таке поняття як «масова свідомість», адже саме у
масовій свідомості живуть і функціонують такі гендерні
стереотипи.
Стереотипи існують сьогодні у нашому суспільстві.
Особливо яскраво себе проявляють гендерні стереотипи. Також
варто зазначити про неоднозначну роль стереотипів, з однієї
сторони вони мають руйнівний вплив на нашу свідомість, а з
іншої вони є носіями важливої інформації, яка допомагала
людям протягом довгого часу бути суспільством.
Міщанин Євгенія Юріївна
студентка 1 курсу, групи БЕМ 302.8,
Навчально-науковий інститут
економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна
ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ ЖІНОК
ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО ЖЕНЩИН
GENDER INEQUALITY OF WOMEN
Актуальність теми полягає в тому, що проблема гендерної
нерівності жінок в наш час дуже важлива, адже це
зустрічається в нашому житті все частіше. Ціль роботи,
зрозуміти причини і знайти оптимальне вирішення цієї
проблеми. Людське суспільство складається з двох найбільших
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категорій людей – чоловіків і жінок. І в культурі кожного
суспільства є норми, моделі поведінки, традиції, які
передаються від покоління до покоління, уявлення про те, якими
повинні бути чоловіки та жінки, які соціальні ролі їм
відігравати. Гендерні стереотип все частіше заважають нам
жити. Прийняти у суспільство бачення того , що народитися
чоловіком або жінкою не досить, потрібно ще бути ними.
Такі стереотипи існують в будь-якому суспільстві. Особливо
ця тема стосується жінок , адже в сучасному світі є стереотип
того, що жінка повинна виховувати дітей та займатися
затишком в домі. Звісно є ті, кому такий спосіб життя
подобається, але все ж більше тих , хто хоче реалізувати себе. За
даними досліджень Kantar TNS Online Track, зробити висновки,
що жінки частіше стикаються з проявами дискримінації ніж
чоловіки, проте, наразі частка таких жінок , порівняно з
початком 2017 року зменшилась( з 31 % до 24 %). Також
важливим є те , що дискримінація застосовується і в кар’єрі.
Жінки в Україні заробляють у середньому на 28 % менше , ніж
чоловіки. Такими є дані Державної статистики.
Однією з причин цього є те, що окрім оплачуваної роботи
на плечі жінки лягає домашня праця , яка вважається «жіночою»
− прибирання, готування, догляд за дітьми , констатує директор
Центру соціальних і трудових досліджень Ніна Потарська. Окрім
того, заробляти більше заважає «скляна стеля» − умовна кар’єрна
планка, вище якої жінка «не стрибне» , зауважує координатор
проектів Українського жіночого фонду Мілена Горячковська.
Мені здається ця проблема буде ще актуальною не одне 10річчя, але ми спостерігаємо зміни , якщо взяти наприклад років
30 тому , то ми з певністю можемо сказати, що в майбутньому
на нас чекає суспільство де всі будуть рівні. А поки що
висловлюйте свою думку. Так в 80-х роках жінки з усього світу
започаткували активний міжнародний рух за права жінок –
фемінізм. Наслідки цієї діяльності особлива відчутні на
міжнародному рівні.
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ПРОБЛЕМА СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ЖІНКАМИ
ПРОБЛЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ЖЕНЩИНАМИ
THE PROBLEM OF WOMEN’S DRINKING
У сучасному суспільстві, де активно розвивається соціально
орієнтована економіка, виходять на перший план проблеми
споживання і споживацької поведінки. Споживання починає
відігравати основну роль у процесі відтворення, підкоряючи
інші його складові – виробництво, розподіл, обмін; виходить за
межі економічної сфери, що виявляється у всіх соціокультурних
практиках. Провідна роль споживання в соціальних відносинах
призводить до зміни цих відносин, що дозволяє дослідникам
описувати сучасне суспільство як суспільство споживання,
найбільш значущою характеристикою якого є використання
споживацьких практик для формування власної ідентичності,
стилю, способу життя.
Проблеми споживання і споживацької поведінки є об’єктом
вивчення відносно нової галузі соціологічного знання – соціології
споживання. Провідними вченими, які розглядають споживання
з позиції соціології, є Л. Волочкова, О. Гофман, В. Ільїн,
В. Козловський, Н. Лисиця, В. Мініна, В. Пилипенко, В. Радаєв,
Я. Рощина, В. Тарасенко, Є. Суїменко та ін. У науковій
літературі склалося декілька підходів до споживчої поведінки:
економічний,
маркетинговий,
соціально-психологічний
та
соціологічний. Незважаючи на це, більшість трактувань
зводяться до визначення поведінки споживача як сукупності дій
в сфері споживання. У той же час більшість вчених відзначають
ірраціональність споживчої поведінки, тому її можна визначити
як комплекс дій у сфері споживання. Таким чином, споживча
поведінка – це комплекс дій і реакцій соціального суб’єкта в
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сфері споживання, що включає економічний інтерес і соціальну
взаємодію
Так, з точки зору соціології особистості, культура
споживання передбачає поступове залучення людини до
процесу споживання, починаючи з перших років життя, що
сьогодні стає мало не частиною соціалізації особистості. Ряд
авторів дотримується точки зору, що культура споживання
характеризується тим, що предметам споживання властиве не
їхнє безпосереднє призначення, а знакова функція.
Особливою категорією товарів для споживання є алкогольні
напої, бо вони є шкідливими для здоров’я, а самі практики
споживання часто можуть переходити у форму девіантної
поведінки. Згідно даних моніторингу ВООЗ, Україна входить у
десятку країн, де вживають найбільшу кількість алкогольних
напоїв. Експерти підрахували, що станом на 2016 рік, кожний
українець старше 15 років випиває за рік еквівалент 12,8 л
чистого спирту, у той час, як середньосвітовий рівень – 6,4 л [1].
У результаті проведеного дослідження було опитано 132
особи, які впродовж останнього року відвідували спорт-бари у
місті Харкові. У вибірковій сукупності, чоловіки склали – 78 %, а
жінки – 22 %. з яких 85 % працюють, 15 % – навчаються. Ще
одна вагома соціально-демографічна характеристика – сімейний
статус. Трохи більше половин опитаних не перебувають у шлюбі.
Майже третина респондентів – одружені або заміжні. Тих, хто
розвівся – 18 %.
Очевидно, що відвідування спорт-барів тісно пов’язано зі
вживання спиртного. Серед постійних клієнток спорт-барів тих,
хто взагалі не п’є спиртного зовсім небагато – 6 %. Вкрай часто,
а саме 2-3 рази на тиждень, вживають спиртне 12 %, раз на
тиждень – 17 %, 2-3 рази на місяць – 36 %, раз на місяць або
рідше – 19 %. Ще 8 % вказали, що вживають алкогольні напої
лише на свята. Якщо порівнювати частоту вживання пива та
алкогольних напоїв, то варто відмітити, що часте вживання
більш характерне саме для пива. Раз на тиждень або частіше
пиво вживають 42 % опитаних жінок, інші алкогольні напої –
29 %.
Жінки, зазвичай, відвідують спорт-бари з коханою
людиною (31 %). Серед чоловіків свою «другу половинку»
сприймають типовою компанією для відвідування даного
закладу лише 2 %. Ще одна особливість, пов’язана з ґендером:
135

Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції

чоловіки частіше за жінок ходять до спорт-барів з колегами або
наодинці. Жінки завжди віддають перевагу компанії − разом з
чоловіком або подругами.
Якщо аналізувати вікові особливості, то варіант ходити до
спорт-барів
із коханою
людиною
більш
притаманний
наймолодшій віковій категорії (18-25 років) – серед них цю
відповідь обрали 19 %. Серед людей у віці 26-35 років взагалі
ніхто не вважає «другу половинку» звичайною компанією для
спорт-барів. Серед респондентів у віці 36-45 років разом із
коханою людиною до зазначених закладів зазвичай ходять лише
4 %.
Аналізуючи особливості, пов’язані з основним видом
діяльності, тенденція виявилася передбачуваною: студенти, на
відміну від працюючих, частіше ходять до спорт-барів із
друзями (95 % проти 82 %), але рідше – з колегами по роботі (5 %
проти 30 %).
Можна виявити наступну тенденцію, пов’язану з сімейним
станом. Розведені клієнти, на відміну від тих, хто знаходиться у
шлюбі, частіше відвідують спорт-бари з рідними (30 % проти
20 %), однак рідше з коханою людиною (0 % проти 8-12 %).
Дещо інакше на різні чинники при виборі спорт-барів
дивляться чоловіки та жінки. Для чоловіків більш вагомим, ніж
для жінок, є фактор зручного місця розташування (21 % проти
4 %), умов для перегляду спортивних подій (35 % проти 18 %) та
якості обслуговування (27 % проти 18 %). Жінки частіше, ніж
чоловіки, звертають увагу на якість їжі та асортимент напоїв
(46 % проти 24 %), популярність закладу (25 % проти 5 %) та
дизайн інтер’єру (54 % проти 46 %). Таким чином, гіпотеза
відносно ґендерних особливостей щодо головних критеріїв
вибору спорт-барів підтвердилася.
Таким чином, можна зробити висновок, що відвідування
спорт-барів тісно пов’язане з практиками споживання
алкогольних напоїв
Сьогодні, коли споживчий ринок в Україні насичується
великою
кількістю
різноманітних
товарів,
особливу
стурбованість викликає те, що більшість товарів та послуг мають
низьку якість або взагалі можуть становити небезпеку для
здоров’я та життя споживачів. Навіть за певного вдосконалення
вітчизняного виробництва товари не завжди мають високу
якість у зв’язку з недотриманням виробниками вимог
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законодавства,
стандартів
або
їх відсутністю
взагалі.
До особливої категорії товарів відносяться алкогольні напої.
На основі аналізу теоретико-методологічних підходів до
вивчення споживання та споживацької поведінки виявлено, що
споживацька поведінка є формою соціальної поведінки,
оскільки вона орієнтована на реакцію інших людей, обумовлена
станом
суспільного
розвитку,
історичними
традиціями,
що дозволяє розглядати споживацьку поведінку як багатомірне
соціальне явище.
Виявлено, що культура споживання розглядається, з одного
боку, як сукупність споживацьких знань, можливостей їх
застосування,
а
з
іншого
–
як
різноманіття
інституціоналізованих засобів діяльності індивідів та соціальних
груп, що пов’язані з процесом споживання. На основі
дослідження структури культури споживання визначено
механізми її функціонування. Доведено, що в сучасному
суспільстві масова культура виконує ціннісно-орієнтаційну
функцію, яка реалізується у споживанні, що дозволяє
розглядати масову культуру як чинник, що впливає на
формування споживацької свідомості та споживацтва.
Таким чином концепт споживання їжі та напоїв в
соціальній повсякденності – це специфічна система норм,
принципів і зразків, що втілюється у способах приготування їжі
та напоїв, практиці споживання алкоголю, а також рефлексії
над процесами соціального сприйняття наслідків споживання у
великій кількості. Пиття в традиціях української повсякденності
виконує наступні функції: розважальну, комунікативну,
регулятивну, функцію маркування соціального й культурного
статусу індивіда, трансляційну, функції ідентифікації й
інтеграції. При цьому найбільш значущими варто визнати
комунікативну та розважальну функції, які заохочують
суспільство до масового споживання алкоголю.
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ЖІНКИ В ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ:
ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИКЕ УКРАИНЫ:
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ
THE WOMEN IN UKRAINIAN POLITIC:
PROBLEM AND FUTURE GENDER POLITIC
Як показують результати останніх парламентських виборів,
Україні знадобилося 25 років, щоб жінки отримали 10% місць у
Верховній Раді. Що заважає жінкам піднятися на вищі щаблі
влади, адже вони нарівні з чоловіками мають високий рівень
освіти, залучені в економічну діяльність, працюють в державних
службах? Щоб відповісти на ці запитання, спробуємо розглянути
стан гендерних відносин в сфері політики.
Україна ратифікувала основні міжнародні документи щодо
забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків,
визначивши для себе забезпечення гендерної рівності як один із
пріоритетів державної політики. Ратифікувавши Конвенцію про
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) ще в
1980р., Україна взяла на себе зобов’язання періодично звітувати
про те, що було зроблено в області ліквідації дискримінації щодо
жінок за поточний період. Останні Державний і Альтернативні
звіти про виконання в Україні Конвенції про ліквідацію всіх
форм дискримінації щодо жінок свідчать про те, що, хоча
реальні кроки для створення механізму забезпечення прав і
свобод жінок по загальним міжнародним нормам і зроблені, але
до сих пір не відбулася зміна ідеології щодо проблеми положення
статей у суспільстві.
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На Саміті Тисячоліття ООН в 2000 р. Україна приєдналася
до Цілей Розвитку Тисячоліття, одна з яких - «забезпечення
гендерної рівності» (зокрема, в політичній сфері і на ринку
праці). В рамках цієї мети одним із завдань до 2020 року є
забезпечити «гендерне співвідношення обох статей на рівні не
менше ніж 30 % жіночоїдо 70 % чоловічої в представницьких
органах влади та вищих гілках законодавчої влади».Вочевидь,
що дану мету в зазначені терміни виконати майже неможливо.
Україна вже відстає від запланованих показників по 2018
звітному році: 20 % жінок серед депутатів Верховної Ради
України та 20 % у складі Кабінету Міністрів України.
Відповідно до Звіту по глобальному гендерному розриву
2018 р. (Global Gender Gap Report 2018), наданому на
Всесвітньому економічному форумі (World Economic Forum),
Україна посідає 64 місце (серед 135 країн світу) за величиною
гендерного розриву (gendergap) в чотирьох важливих сферах
нерівності між чоловіками і жінками: економіка, рівень освіти,
політичне представництво, сфера здоров’я. При цьому, з
чотирьох показників, найгірше місце (119 місці) за політичним
представництвом.
Отриманий результат повністю підтверджується даними
всесвітнього моніторингу наявності жінок в національних
парламентах, який здійснює Міжпарламентський союз (InterParliamentaryUnion). Згідно з останніми даними (31 жовтня
2018 р.)
інформаційної
бази
«Жінки
в
національних
парламентах» Україна знаходиться на 119 місці серед 189 країн
світу за кількістю жінок у парламенті, що є дуже низьким
показником і ставить Україну позаду ряду країн як
пострадянського простору, так і сусідів з колишнього соцтабору.
Таким чином, в результаті аналізу макро-картини (у
міжнародній порівняльній перспективі) стан гендерних відносин
в українському суспільстві на рівні топ-політики вочевидь є
незадовільним, не відповідає міжнародним стандартам і
міжнародним зобов’язанням, взятим Україною.
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Секція 5
СУСПІЛЬСТВО І ПОЛІТИКА: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Петренко Аделіна Сергіївна
магістр 1 року навчання,
Філософський факультет,
Пряшівський університет,
м. Пряшів, Республіка Словакія
ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА
ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИМИДЖА
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА
THE MAIN COMPONENTS OF THE IMAGE
OF A POLITICAL LEADER
Image is the public representation of the political leader, the
candidate in elections, the political party etc. The representation
which viewers get about the political leaders, the candidates for
performing public matters etc. is the intersection point of the
messages which the political leader sends and the manner how he
behaves on one hand and the expectations that the audience has
from the political leader on the other hand. As a construct, the
image exists in the mind of the audience, but it is based on the
ability of the individuals to decode the messages and to interpret
the behavior of political leaders. The image is primarily based on
the visual representation we have about a given politician [1].
Two types of image could be distinguished: long-term and
short-term. The long-term image is sustainable image which is built
continuously after longer time period by using the communication
tools of the permanent campaign, while short-term image is built
for the needs of a specific electoral campaign. Although they differ,
these two, long-term and short-term image should not be
contradictive. Namely, short-term image should rely on what is
already built as a long-term image for a certain politician or political
entity and it should reveal only a certain aspect of the long-term
image of the politician or the political entity.
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Important trait of the image of every politician is the credibility
that is built on the basis of the competence for the work that they
candidate for and the honesty to the voters. The competence is
related by knowing the work for which certain politician is
candidate, while the honesty is recognized in the exposure of
complete and precise information. These traits help in the increase
of the level of trust of the citizens in the candidates, which on the
other hand helps the politicians and the candidates for execution of
the public authority, to convince the voters of the advantage of their
own political offer. The credibility gives additional value to
information presented by political entities. What is often more
important is who speaks (what is his credibility), what does he
speak from and how he does that. If they have experience and
success in the work they candidate for or work related to it, in
building their image, politicians put these experiences in the
foreground and in this manner they suggest the voters that in the
elections they have secure, already checked option. It is one of the
great advantages of the candidates who enter in campaign for
second mandate. So George Bush senior in the campaign in 1988 is
his marketing campaign wanted to take advantage of his experience
as vice president and former director of CIA and member of the
Congress, in order to show the voters that they have secure choice
with him. In the attempt to generate credibility of the candidates,
usually what is pointed out is the experience of the candidates in all
fields covered by the function that they are candidated for. One of
the competences of the Presidents of the countries is the external
politics, so the meeting of the candidates with the presidents and
the prime ministers of other countries are also an important part of
the image that is created with the advertising campaigns of the
candidates. When it comes to feelings that should be caused by the
candidate image, on one hand it should cause closeness,
relatedness to his voters who should feel this person as a popular
man, someone they would like to drink coffee or beer with, and on
the other hand it should cause respect for the audience. The
successful political image in the heads of the audience should
cause feeling that the candidate is one of the audience, one of us,
he is our neighbor, out friend etc. and at the same time it should
cause a feeling that still he is the most competent, the best one of
use, the man who has the most trust in the public [2].
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There are seven steps for identification of the current image
and building of the desired image. These are the following steps:
− Accurate analysis of the existing image with relevant
indicators
− Analysis of the factors that participate in the construction of
the existing identity
− Determination of the desired identity
− Identification of the gap between the existing and the desired
image
− Preparation of a plan for reducing the gap between the
existing and the desired image
− Plan implementation
− Assessment of the influence of the conducting of the plan on
the image [2].
There are four levels of image building:
− fundamental image, the first level of image building which
includes the individual and the organizational principles,
philosophies, objectives and standards of acting
− internal image, includes planning and conducting of
organization politics and activities directed towards the members of
the political party in order to strengthen their loyalty to the party,
as well as the party solidarity
− external image, includes the activities through which the
politician and the political entity are presented in public, the
building of appropriate relations with the media and the public as
an entirety, the behavior of the politician or the political entity in
public
− unattainable image, includes the influence of the behavior
on the factors that are related to the politician or the political entity,
their cultural matrix, education, motivation etc.
The people who work on creating the image are aware that it
consists of at least two elements, one of them is more controllable,
which includes the subjects for which the image is being built, such
as a certain politician or the members of a given political entity and
the other is less controllable such as the media, the voters and the
audience they address to. There are many attempts to classify the
audience according to its influence in the image creation.
Thus, the image of a political leader is an integral formation
and depends on:
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− individual
personal
qualities
and
psychological
characteristics;
− outer living conditions (social, cultural, economic) of the
leader and his environment.
The image of a political leader should be consistent with
national traditions and social patterns of the population. It affects
the electorate and public opinion, using special psychological
techniques that increase the attractiveness and interest. The image
of a political leader is one of the main factors in the development of
a political culture of the country, as better image of politicians
contributes to better prestige and reputation of the country itself.
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СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
THE SOCIAL PROBLEMS
IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
For centuries the problem of human being remained one of the
major problems of philosophy in general and social and
philosophical anthropology in particular. At the moment, this
problem is becoming more and more grave. M. Heidegger’s comment
that today we know more about a human being than we did in the
19th century is absolutely correct − the only thing we still do not
know is what a human being as such is. Our age of new
technologies and the Internet has almost eliminated the barriers of
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time and space and hence has drawn closer the peoples of the
world. However, the very essence of man gets more and more
alienated since human being has been moving away from its
original nature and natural mode of life.
At first sight this situation is paradoxical and contradictory.
Nevertheless, it is objective. The cause and the core of this natural
(historical) contradiction is rooted in constant mediation
(development, formation) of the essence of human phenomenon. the
beginning of the 21-st century, the general development of the
world human society has speeded up. This necessitated various revaluations of social values − both positive and negative, and new
epochal contradictions. The essence of these contradictions has
been showing itself at the global scale.
The humanities have come to the critical point. Logical
justification of the present historical events can mark the beginning
of overcoming this crisis. Such justification should become their
permanent and continual task. As a rule, historical events related
to the process of socialization pass ahead of their logical
justifications. However, it is the present situation when logical
justifications are to bring light to the historical essence of sociality
and social relations that requires explanations which would predict
history. At the moment, we have neither logical prognostication nor
primitive logical explanations of the historical events that took place
in the recent past and are taking place now. Contemporary
humanities have no logical thinking left. It has died out and the
history itself is playing the requiem for its decease. The absence of
logical justifications of historical events with regard to sociality has
been caused by the absence of the truly scientific method in
anthropological investigations.
Our own lives − from the very first day up to the end-may
serve as good examples. This period of time spent in a certain place
can clearly show both to us and to an objective spectator the
constant alteration of the biological and social essence of human
being as to its form and content. On the biological plane, the growth
of a baby is the process of intellectual development, broadening of
the world outlook, and hence the constant re-evaluation of values.
Let us imagine the moment when our biological development takes
the lead over our socialization − that is, the case of a biologically
active individual (capable of reproducing another individual of the
kind) who for some reasons is socially underdeveloped (the primitive
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social environment, etc.). In this case we will see a human being
that does not fit the system of contemporary social relations.
A similar phenomenon can be observed in contemporary
humanities and it is valid both for the post-soviet countries and at
the world scale. It is widely recognized that technical «civilization»
mutilates individuals and society in general rather than improves
them. The reason is that the technical era has not been humanized
yet. Political institutions exist by themselves and for themselves,
without close relation to the society. Leading figures of these
institutes may be said to have acquired the status of an
independent «nation». Social scientists whose duty is to show the
causes of this situation and construct its scientific explanation
seem to be fast asleep. One gets the impression of their absolute
inability for scientific evaluation of the current global objective
changes in the world alienated «civilization». The consequences of
their silence may appear quite deplorable or, at best, hardly
remediable.
It would be no exaggeration to state that due to the absence of
the logical human politics at the world scale, the whole humankind
is wasting the time that could be used for the acquisition of its
actual image. Going back to the phenomenon of a human being, we
have to point out that there is no integrate scientific discipline that
would undertake complex consideration of the human phenomenon
in all its conceptual aspects. However, various particular sciences,
such as social philosophy, philosophical anthropology, political
economy [1], and sociology lay claim to this role. From the actual
scientific point of view, each of them cannot − independently and
without synthesis − construct the full-fledged theory capable of
elucidating the problem of human being.
For instance, sociology as the actual science cannot exist
independently from the social and philosophical anthropology,
whereas all the aforementioned sciences taken together are not
capable of uttering anything essential concerning human
phenomenon without the doctrine of political economy. In fact, all of
these sciences investigate one and the same field, namely social
relations and human being in all its conceptual aspects. Apart from
each other, they cannot construct any integrate doctrine of human
being since none of them embraces the whole complexity of social
relations. This task can only be realized by the joint efforts of all
these sciences.
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Therefore, in order to meet objective requirements of
contemporaneity it could be advisable to merge social philosophy,
philosophical anthropology, political economy, political science, and
sociology under the aegis of the actually scientific study of man. As
regards the methodology employed in the study of man, it is clear
that it should use the dialectical method as the only actually
scientific one.
One more important problem of any scientific research is
related to the phenomenon of perception. «The major difficulty of
perception as comprehension analysis is surmounting psychologism
on the one hand (it reduces perception to the phenomena of
individual awareness), and transcendentalism, on the other hand.
The latter views meaning as a self-sufficing entity. The theory of
knowledge in dialectic materialism is the basis for solving this
problem. This theory considers mental activity in the context of
social-historical practice, which transforms reality».
As to the main question of the study of man, one has to admit
that it has still remained undecided what should serve as a starting
point of the scientific investigation of human phenomenon.
Scientific debates on this issue have been raging till nowadays.
Many believe it necessary to study society in order to understand
the human phenomenon, while man should be the starting point for
the research. For instance, V. Yelmeev explains this scientific
approach, stating that «man, being an elementary constituent of the
society, it at the same time a common abstract form of society
existence» [1, c. 23], or «taking man as a starting point does not
repudiate, but presupposes the acknowledgement of society
substation ability. When a person is taken as the bassos of society
research, he should be regarded as a mere representative of the
outlined existence, its prerequisite. Man shoals as well be the result
of the research, gained via the cognition of human social essence.
This prompts the necessity of making human comprehension more
profound. The transfer to the analysis of its nature as a
combination of social relations also becomes necessary» [1, с. 26].
We consider the opinion that any investigation should start
with the study of the developed concrete whole to be well grounded.
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ЗАХІДНИЙ ТА НЕЗАХІДНИЙ ШЛЯХ В ПОЛІТИЦІ
ЗАПАДНЫЙ И НЕЗАПАДНЫЙ ПУТЬ В ПОЛИТИКЕ
WESTERN AND NON-WESTERN ROUTES IN THE POLITIC
The twenty – first century will surely be one of continuing
social, economic, and political turmoil and challenge, at least in its
early decades. What A. Zinov’ev have called the age of social
transformation is not over yet. And the challenges looming ahead
may be more serious and more daunting than those posed by the
social transformations that have already come about, the social
transformations of the twentieth century. Yet we will not even have
a chance to resolve these new and looming problems of tomorrow
unless we first address the challenges posed by the developments
that are already accomplished facts, the developments reported in
the earlier sections of this essay. These are the priority tasks. For
only if they are tackled can we in the developed democratic freemarket countries hope to have the social cohesion, the economic
strength, and the governmental capacity needed to tackle the new
challenges. The first order of business – for sociologists, political
scientists, and economists; for educators; for business executives,
politicians, and nonprofit-group leaders; for people in all walks of
life, as parents, as employees, as citizens – is to work on these
priority tasks, for few of which we so far have a precedent, let alone
tested solutions.
The Western experience of industrialization was the model for
world industrialization. To become modern was to become
something like Western industrial society. Non-Western societies
were not always given much choice in the matter. As formal
colonies or informal clients of Western powers, they often found
themselves being «developed» in a Western direction before they
were permitted to take political control of their own destinies. Once
on the way, there was no turning back. But, even where an element
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of choice existed, it remained the consensus that the only viable
form of society in the modern world was industrial society. Only
industrial societies could be active agents in the world system. All
others must remain clients or dependents. Japan demonstrated this
better than any other nation. From a poor nation humiliated at the
hands of the West in the mid-19th century, Japan rose through
industrialization to become one of the most powerful societies in the
world. More pointedly, Japan showed that, by meeting the challenge
of industrialization, a non-Western society could become not merely
the equal but the superior of some of the strongest Western powers.
Japan confirmed what Western experience had already made
clear: There are several routes to modernity. In the 19th century
Britain, Belgium, France, and the United States industrialized
largely on the basis of the individual entrepreneur and the free
market economy. In Germany, and even more in Japan, the state
and political elites played a major role, organizing credit,
coordinating and planning development, and restricting foreign
access to home markets in the interests of native industry. Later
still came the even more centralized authoritarian model of
modernization under the aegis of the one-party state. Taking their
lead from the Soviet Union following the Russian Revolution of
1917, many developing countries in Asia, Africa, and Latin America
sought to industrialize according to economic plans drawn up by
political elites and stringently imposed on their populations. Even
where, as in India, formal liberal democracy was instituted,
industrialization was largely guided by a single national party
usually the one identified with the struggle for independence from
colonial rule, as was the Indian National Congress party. In any
case, there were plenty of socialisms to choose from. There were the
African socialisms of Kwame Nkrumah’s Ghana and Julius
Nyerere’s Tanzania, the Chinese socialism of Mao Zedong, the
Cuban socialism of Fidel Castro, or the Yugoslav socialism of Josip
Broz Tito. All could aspire to be models of development to Third
World societies. None, however, were able to achieve successful
records of economic development under central planning [3, p. 38].
Embedded in this process is a contradictory pattern typical of
late industrial life. Subjectively, individuals wish to escape from the
city. They leave the congested and declining older urban centres
only to find themselves cocooned by larger urban structures in the
region at large. The objective structural forces of industrialism have
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in no way abated. But increasingly they give rise to reactions and
behaviour that have a de-modernizing character.
Thus there is reaction against large-scale bureaucratic
organization. «Small is beautiful», declare the protesters as they
seek to reestablish communal and craft environments characteristic
of the preindustrial period. Parallel with this is a movement to
promote “alternative” and “intermediate” technology, which aims to
design tools that restore to the human worker the potential to use
and express skill and creativity.
At the political level, too, there is reaction against large scale
and centralization. In many industrial societies, such as those of
Britain, France, and Canada, there have been strong regional
movements demanding autonomy or outright independence. Often
these are areas, such as Scotland in Britain, where at least
substantial minorities wish to restore historic nations that have
been incorporated into larger, more centralized states. Such
movements derive momentum from the internationalization of the
world economy and polity, which, over the world generally, gives
rise to wholly new nationalisms as well. Lacking economic and often
genuine political self-government, small societies assert their
cultural identity and clamour and sometimes fight for autonomy.
This was particularly evident in the 1990s with the dissolution of
the Soviet Union, the breakup of Yugoslavia, and other nationalist
movements in Africa and throughout the world. In less extreme
cases, new nations may emerge, although their main symbols of
independence may be no more than a national anthem and an
international airport.
The assertion of cultural values opposed to modernity is a
general characteristic of late industrialism. This may take the form
of a revival of ethnicity, a claim for a culture and way of life that
often harks back to older communal traditions and which denies
the legitimacy of any uniform culture propagated by the large
nation-state. Thus in the United States blacks, Hispanics, American
Indians, and many other groups have made strong claims on behalf
of a distinctive ethnic way of life that they variously seek to defend
against the encroachments of the national culture. Protests against
rationality and uniformity are seen, as well, in the successive waves
of youth cultures and religious revivals that have marked late
industrial society. Objectively, it is clear that the large-scale
bureaucratic institutions of society continue to give the main
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direction to national life. All revolts break against their
indispensability to modern society. But subjectively these
institutions are incapable of satisfying the emotional and social
needs of individuals. The consequence is the repeated rise of
subcultures, often of bizarre mystical or hedonistic kinds, which
aim in their practice to reverse the main features of modernity and
which give their members a sense of participation and belonging of
an almost tribal nature. Central to most of these antinomian
movements and ideologies is a wholesale rejection of the scientific
worldview, which is depicted as alienating and dehumanizing.
A nation that modernizes is set upon a path of development
that carries its own logic and an inseparable mixture of good and
bad. Without question, modern society brings progress in the form
of material abundance. Less certainly, it brings increasing control of
the natural and social environment. But its scientific and
technological achievements are bought at some cost to spiritual and
emotional life. In unifying the world, modernization establishes
uniform standards, albeit higher ones in many cases than
previously prevailed. At the same time, it ensures that failures and
disasters will also be magnified globally. There are no retreats and
escape routes, except those that modern society itself invents as
pastimes. The world becomes one and its fate that of all its
inhabitants.
To measure the balance of gains and losses in modernity and
to increase the former against the latter require forms of social
accounting and social engineering that have so far largely defied the
efforts of social science and government. But in practice this does
not matter. No one can wait for that problem to be solved, if it ever
can be. To modernize is to take everything, the bad with the good,
and not to modernize is to play no part in the life of contemporary
humanity. One of the unusual, and historically unprecedented,
aspects of modernization is that it leaves no choice in the matter.
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СУЧАСНА ЕЛІТА ТА ДЕМОКРАТІЯ У СВІТІ
СОВРЕМЕННАЯ ЭЛИТА И ДЕМОКРАТИЯ В МИРЕ
MODERN ELITE AND DEMOCRACY IN THE WORLD
Чем дальше идет мир, тем более запутанным становится
вопрос об элите и демократии в мире. Людям все сложнее
разобраться в том, кто на что влияет, и какая взаимосвязь
между этими, казалось бы, разными понятиями.
Чтобы ответить на данные вопросы, следует сначала дать
определения двум понятиям. Политическая элита − это группа
людей, которая, в большей или меньшей степени обладая
способностями к управлению обществом, концентрирует в своих
руках политическую власть и занимает руководящие позиции,
управляя обществом. Демократия − политический строй, при
котором верховная власть принадлежит народу. Отто фон
Бисмарк однажды сказал, что революции готовят гении, делают
романтики [1]. Это высказывание как нельзя лучше описывает
взаимосвязь наших главных понятий, поскольку революция –
это понятие тоже, в первую очередь, политическое.
Есть вещи, которые меняются, а есть постоянные. В
данном случае постоянным есть тот факт, что политической
жизнью во все времена управляла элита, только если раньше это
было открыто, то сейчас все больше создается иллюзия, что это
делает
народ
–
т.е.
повсеместно
устанавливается
демократический
строй
вместо
авторитарного
или
тоталитарного. Почему? Потому что так становится проще
управлять людьми. Неспроста Бернард Шоу сказал в свое время,
что аристократия состоит из идолов, а демократия из
идолопоклонников. Эволюция и естественное развитие не стоит
на
месте.
Население
растет,
оно
становится
более
образованным, следовательно, и вопросов появляется все больше
и больше. Учитывая высокую скорость обмена информацией,
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нынешнему человеку кажется, что он знает лучше других, что
ему нужно и как это получить. И его единомышленникам тоже
так кажется. Имея достаточно, как они считают, знаний, люди
чувствуют себя свободными и не хотят терять это. Именно
поэтому современное общество – это общество якобы
демократии, где народ сам якобы решает судьбу своих стран.
Ключевое слово «якобы». Как в семье главными являются
родители, так и в мире главной является политическая элита.
Это люди, которые умнее, более осведомленные, которые гораздо
успешнее предвидят исход событий. Обычный народ не
способен управлять государством в силу своего ограниченного
осведомления и развития. Родители имеют такие рычаги
влияния, о коих «дети» даже не догадываются. И основной
инструмент влияния в наше время – это демократия [2].
Поэтому вполне закономерным стоит считать демократию
не больше чем средством управления обществом. Однако, как
показывают наблюдения, сейчас в обществе медленно, но
уверенно растет мнение, что демократия изжила себя.
Наблюдается это даже в тех государствах, где данный
политический строй, казалось бы, течет в крови. Наступает т.н.
«постдемократическая эпоха». Это свидетельствует о том, что
население начинает постепенно принимать истину и осознано
отдавать бразды правления определенной группе людей.
Литература
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ПРОБЛЕМА НЕЗАЛЕЖНОСТІ КУРДІВ ІРАКУ
ПРОБЛЕМА НЕЗАВИСИМОСТИ КУРДОВ ИРАКА
THE PROBLEM INDEPENDENT OF THE IRAQ’S KURD
В 1991 году после войны в Персидском заливе курдское
общество Ирака обрело де-факто независимость, которой не
было до этого времени. Социальная структура общества носила
патриархальный характер, в обществе преобладали религиозные
и бытовые знания. После падения режима Саддама Хусейна и
освобождения Ирака в 2003 году курдское общество Ирака
стало одним из новых рынков глобального капитализма.
Иракский Курдистан обладает значительными запасами нефти и
газа. Экономика страны приобретает характер углеводородной
экономики, что стимулирует возникновение культурных
противоречий.
Современное
курдское
общество
Ирака,
благодаря торговле нефтью и другими полезными ископаемыми,
получило доступ к техническим достижениям современной
западной цивилизации, в страну стали поступать такие товары,
как автомобили, мобильные телефоны – из США, стран Европы,
Китая, Японии. Таким образом, центр мирового капитализма
становится для курдского общества референтной группой, т.е.
он является источником материальных изделий, которые
вызывают восхищение, и он же является объектом, на который
ориентируется курдское общество.
По некоторым неофициальным источникам, число жителей
Иракского курдистана составляет 5 миллионов человек. На 5
миллионов жителей Курдистана приходится 1 миллион 200
тысяч автомобилей. Таким образом, каждый четвертый житель
Иракского Курдистана имеет автомобиль. Однако каждый день
в курдском обществе Ирака более двух человек погибает и
почти 22 человека получают ранения по причине автомобильных
аварий на дорогах. Автомобильные аварии происходят по
множеству причин, в том числе и по причине нарушений
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правил на дороге пешеходами. Наличие автомобиля, по мнению
жителей Курдистана, повышает их престиж и социальный
статус.
До 2000 года в курдском обществе Ирака не существовало
мобильных телефонов. Сегодня в обществе используются самые
современные мобильные телефоны, но при этом создаются
различные социальные проблемы, в том числе и нарушение прав
человека. Использование мобильных телефонов несет угрозу
женщинам. Бахар Рафик говорит, что «если вы посмотрите в
корень проблем, связанных с мобильным телефоном, то увидите,
что мобильные телефоны не являются большой проблемой, но
результат их использования приводит к значительным
социальным проблемам».
Ирак в целом и курдское общество в частности не
производит ничего из названных технических изделий, но
повседневную жизнь населения невозможно представить без
названных технических достижений, которые не нейтральны в
социальном плане. Они несут информацию о социальных
способах их использования. Однако, попадая в общество неопатриархального типа, западная техника демонстрирует
неожиданные социальные интенции.
В современной социологии существует значительное
количество определений понятия «культурные изменения». В
данной статье мы принимаем за основу определение,
сформулированное М. Херсковитсом: «Культурные изменения –
это преобразования, которые учитывают все изменения,
происходящие в любой отрасли культуры, включая искусство,
науку, философию и технику, а также типы и закономерности
социальных изменений». Культурные изменения – это процесс
изменений культурных паттернов общества. Они происходят во
всех обществах мира, без исключения, но скорость, сферы,
масштаб и источники культурных изменений варьируются в
разных обществах.
К факторам культурных изменений следует отнести
открытия
(Discoveries);
изобретения
(Invention);
распространение (Diffusion); СМИ и средства коммуникации.
Типы
культурных
изменений:
внутренние
изменения
(вызванные внутренними факторами – Internal); внешние
культурные изменения (вызванные внешними воздействиями
(External) в данном сообществе.
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Культурные изменения, их характер соотносятся с
конкретной социальной или демографической группой. Можно
выделить несчетное количество групп, поэтому велико и число
вариантов культурных изменений. Культурные периферические
системы (Курдское общество Ирака не исключение) реагируют с
определенным отставанием на новые социальные явления и
технические нововведения.
Культурные изменения в Курдском обществе Ирака
формируются на основе фактора распространения. В обществе
быстро принимаются элементы материальной культуры Запада,
однако не принимаются такие элементы нематериальной
культуры Запада, как знания, убеждения и пр. Это приводит к
возникновению культурного лага, что находит свое объяснение в
представлении, согласно которому технические нововведения
продолжают
служить
старым
целям
индустриальной
трансформации, тогда как складывающаяся глобальная
ситуация требует новой парадигмы бытия человека, изменения
его ценностных ориентиров. Культурный лаг описывает
ситуацию, когда одни части культуры изменяются быстрее, а
другие медленнее (данное понятие ввел У. Огборн.
Таким образом, современные технологии встраиваются в
систему неопатриархата курдского общества Ирака, провоцируя
социальные конфликты в обществе по той причине, что темпы
изменения
материальной
культуры
быстрее,
чем
нематериальной культуры. Вполне возможно прогнозирование
разрыва между этими компонентами культуры, который
У. Огборн назвал «культурной отсталостью».
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ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
THE IMPACT OF THE MEDIA ON THE FORMATION
OF CIVIL SOCIETY
Розвиток
сучасної
України
характеризується
трансформаційними процесами політичних та соціальних
інститутів, еволюція та удосконалення яких залежить від рівня
розвитку громадянського суспільства. Визначення поняття
«громадянське суспільство» формувалося з давніх часів,
перебуваючи під впливом особливостей етапів розвитку держав
світу. Багато мислителів та вчених зробили значний вклад у
розвиток даної тематики: Аристотель, Платон, Джон Локк, ЖанЖак Руссо, Карл Попер, Юрій Шемшученко. Перед тим, як
давати власне тлумачення громадянському суспільству, вчені
аналізували вже існуючі засади та ідеї, вивчали розвиток
дослідження проблематики відносно певного історичного
проміжку часу. Дослідивши тенденцію розвитку та сучасні
ознаки даної тематики, науковці формували власне ставлення
до
громадянського
суспільства.
Основні
ознаки
і
характеристики громадянського суспільства можна підсумувати
як відносини в межах певної держави у центрі яких знаходиться
людина та її особисті інтереси [3, с. 29].
Для Аристотеля громадянське суспільство – це суспільство
(поліс), що вміщає та підпорядковує собі всі інші спільноти. Тому
в європейській науковій традиції громадянське суспільство
вважається співрозмірним державі [6, с. 3]. Для Аристотеля
поліс – це самоуправний колектив громадян, який має
безпосередній вплив на інститути і механізми державної влади,
фактично аналогічний державній організації [6, с. 4]. У роботах
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Дж. Локка громадянське суспільство трактується як суспільний
устрій і держава особливого типу, де «юридично забезпечені і
політично захищені» основні права і свобода особистості [4, с. 2].
З плином часу та зміною суспільного устрою громадянське
суспільство розвивалося та вдосконалювалося, його інститути
зазнавали глобальних трансформацій: деякі знецінювалися і
зникали, а деякі з’являлися через суспільну зумовленість і
продовжують розвиватися до нашого часу. Саме до останніх
належать засоби масової інформації.
Демократична держава забезпечує потребу громадян в
безперешкодному доступі до інформації, що обумовлює
значимість
засобів
масової
інформації
у
розвитку
громадянського суспільства не тільки як об’єкта інформаційної
політики, але і її суб’єкта. Разом з тим громадянське суспільство
є відкритим у напрямку забезпечення доступу до широкої та
різнопланової інформації. Жодна сфера не існує поза межами
інформаційних відносин, які складаються безпосередньо у
спілкуванні громадян або через друковані та недруковані
джерела інформації. Таким чином, засоби масової інформації у
публічній
сфері
на
сьогодні
є
важливою
частиною
громадянського
суспільства,
яка
реалізує
діалог
між
громадянами та державою, а також розглядається як інструмент
гласності та відкритості для публічної сфери.
Роль засобів масової інформації як інструменту контролю
суспільства за владою та способу формування та вираження
думки громадянського суспільства, законодавчо закріплені в
Україні. Стаття 34 Конституції України затверджує: «Кожному
гарантується право на свободу думки й слова, на вільне
вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно
збирати,
зберігати,
використовувати
та
поширювати
інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір»
[2].
Незважаючи на те, що свобода слова гарантована
законодавчо − засоби масової інформації потерпають від
економічного та політичного тиску. Це призводить до
замовчування гострих новин та тем. Як наслідок - низький
рівень медіаграмотності та необізнаність населення щодо
впровадження
важливих
реформ.
Гострою
проблемою
залишається існуюча практика обмеження доступу інформації
через віднесення її до державної таємниці. Необхідно створити
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засобам масової інформації правових, економічних і політичних
умов їхньої незалежності, вільного доступу до інформації та
можливостей її об’єктивної трансляції в суспільство [5, с. 206].
У сучасному світі Інтернет відіграє роль основного джерела
інформації та новин. Інтернет є потужним засобом побудови
інформаційного суспільства. Особливу актуальність отримує
його використання в політичному процесі, що може сприяти
підвищенню рівня демократизації політичних інститутів [1,
с. 198]. З 2015 року кількість Інтернет-користувачів зросла на
12 %. Зростання ролі Інтернету суттєво впливає на споживання
засобів масової інформації.
Аналізуючи викладений матеріал, можна зробити висновок,
що засоби масової інформації як інститут громадянського
суспільства формують правосвідомість особи. Вони сприяють
реалізації
інформаційної
політики,
регулюючи
процеси
інформаційного впливу в різних сферах життєдіяльності
суспільства, виявляють інтереси громадян та транслюють їх
проблеми та побажання до вищих органів влади. Отже, можна
впевнено стверджувати, що засоби масової інформації
виступають окремим інститутом громадянського суспільства,
який відіграє важливу роль у функціонуванні і розвитку
демократичної держави в цілому.
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ДВОСТОРОННІСТЬ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЯК
СПЕЦИФІЧНА РИСА НОВОГО ТИПУ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ
ДВУСТОРОННИЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ
КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЧЕРТА НОВОГО ТИПА
МИРОВОГО ПОРЯДКА
THE BILATERAL NATURE OF THE GLOBALIZATION PROCESS
AS A SPECIFIC FEATURE OF A NEW TYPE OF WORLD ORDER
Із входженням світу у нове тисячоліття все гострішими
постають питання, що таке сучасна глобалізація, яких форм
вона сьогодні набуває, чи є вона умовою для ефективного
розвитку чи все ж таки негативно впливає на суспільне життя.
Безліч існуючих різноманітних тлумачень глобалізації є
здебільшого суперечливими. З цим пов’язана відсутність єдиного
розуміння сутності глобалізації, а це, в свою чергу, ускладнює
розпізнання її викликів сучасному світові та прогнозування
можливих наслідків. Так, відштовхуючись від радикальності
впливу глобалізації на сучасні інститути, виокремлюють
«гіперглобалістів», які розглядають глобалізацію як «незворотній
процес, сутність якого є абсолютний примат світового порядку
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над національними державами і суспільствами» [6, с. 397];
«скептиків», які вважають, що «ажіотаж навколо глобалізації ―
це, по суті, міф, який приховує неоліберальні капіталістичні
інтереси та регіональну гегемонію деяких національних урядів»
[5, с. 37], та «трансформаціоналістів», сучасні форми глобалізму
розглядаються ними як такі, що «не мають аналогів в історії, а
держави і суспільства в усьому світі під впливом глобалізації
зазнають глибоких змін, намагаючись пристосуватися до більш
взаємозв’язаного, але вельми непевного світу» [6, с. 397]. Крім
того, наявні ще такі три класичні теоретичні погляди на
проблему глобалізації, як: теорія імперіалізму, згідно з якою
«глобалізація розуміється як імперіалістична експансія, без якої
неможливо підтримувати існування капіталістичної системи» [3,
с. 84]; теорія залежності, специфіка якої в розкритті
взаємовідносин домінуючого «центру» ― лідера глобалізації з
«периферією», та теорія світової системи, в якій три рівня
розвитку держави нагадують традиційний поділ світу [3, с. 84].
Така полісемантичність поглядів свідчить про те, що
трансформаційні
процеси
сучасного
глобального
світу
вимагають постійного перегляду підходів, концепцій щодо
феномена глобалізації.
Спроби визначення поняття «глобалізація» призвели до
окреслення таких основних ознак цього явища [4, с. 436-437]:
1) глобалізація являє собою процес;
2) вона має об’єктивний характер, тому що відбувається
незалежно від волі її суб’єктів; це положення є дискусійним:
знаходяться дослідники, які, поділяючи об’єктивність процесу
глобалізації, все ж таки стверджують про його керованість
(особливо з боку США);
3) вона є загальносвітовим процесом, оскільки охоплює всі
без винятку сфери суспільного життя, всі процеси і явища, що
відбуваються у світі;
4) виходячи з попередньої ознаки, глобалізація сприяє
загальносвітовій єдності, сприяє утворенню взаємозв’язків та
взаємозалежності між суб’єктами процесів;
5) вона є неоднозначним явищем, являє собою
двосторонній процес, наслідками якого є як позитивні, так і
негативні явища;
6) безперервність, оскільки процеси глобалізації неможливо
перервати шляхом повної ізоляції або відстороненням від неї.
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Необхідність такого теоретичного осмислення ролі процесу
глобалізації в сучасних умовах гостро постає у зв’язку зі
змінами, які мають суттєвий вплив на кожну державу. А такі
зміни мають не завжди позитивний характер, як це й випливає
із однієї з ознак цього явища.
Глобалізація є суперечливим процесом: з одного боку, вона
зближує народи і держави, забезпечує їх інтеграцію у єдиний
простір, а це «допомагає вирішувати їм життєві проблеми
ефективним засобом, змінює людське буття» [3, с. 85]; з іншого,
― під впливом глобалізаційних процесів з’являються сучасні
форми колонізації, які спираються на економічне підкорення
держав, що розвиваються, перетворення їх в джерела дешевої
робочої сили транснаціональних корпорацій, насадженні
основних державно-правових інститутів розвинутих держав як
зразків для інших країн [6, с. 400]. Крім того, відкриваючи нові
можливості для розвитку, глобалізація загострює вже існуючи
або породжує нові проблеми, які визначаються як «виклики»,
«фактично вони є формами загострення проблем, породжених
попередніми етапами світового розвитку, що свого часу не
знайшли належного вирішення у світовій … практиці» [1, с. 5].
Дати відсіч цим викликам складно з огляду на відсутність
реального суб’єкта світової політики, який міг би запропонувати
та реалізувати абсолютну позитивну модель нового світового
порядку. Сподіваючись на отримання статусу єдиної глобальної
наддержави, США на початку 90-х рр. розпочало формування
американського світового лідерства.
Крім того, серед головних характеристик глобалізаційних
процесів називають «протиріччя між глобальними потребами
світового економічного та політичного розвитку та бажанням
національних держав до збереження власного суверенітету [2,
с. 861]. Це зумовлено тим, що національні держави як суб’єкти
політичних і економічних відносин в умовах глобалізації
набувають
обмежених
можливостей.
Актуальним
наразі
залишається питання, наскільки національні держави в змозі
скористатися своїми можливостями в умовах глобалізації. Для
більшості країн, які перебувають на етапі свого зростання,
неприйнятною є така модель глобалізаційного розвитку, яка не
здатна задовольнити хоча б базові потреби значної кількості
населення планети. Так, науковці занепокоєні тенденцією, що
склалася як результат глобалізації, а саме: стрімкий розвиток
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країн із сильною економікою та прискорений занепад більш
слабих учасників економічного співробітництва. Як результат:
«зростаючий добробут та інтеграція окремих країн можуть
збільшити політичну нестабільність, оскільки ведуть до значної
економічної залежності інших країн, що породжує відчуття
агресії» [2, с. 862]. Більш того, «невірний підхід до глобалізації
може призвести до руйнування самобутності культури та
погіршення стану навколишнього середовища [2, с. 862].
Ще
одним
очевидним
негативним
фактором
глобалізаційних процесів є міжнародний тероризм та ядерна
загроза, що становлять небезпеку не лише окремим державам, а
усій світовій спільноті.
Таким чином, сьогодні жодна держава не може бути
ізольованою від сучасних глобалізаційних процесів. Навпаки,
перед кожною державою постає потреба інтегруватись у
світовий простір, визначивши своє місце і роль у ньому.
Високий рівень взаємозалежності та взаємодії між державами
зумовлює пошук спільних ціннісних нормативів, які б
унеможливлювали використання один одного заради досягнення
власних інтересів, а створили б збалансовану стабільну систему
взаємовідносин.
Розвиток
глобального
співробітництва
можливий за умови чіткого системного характеру та ціліснопозитивного спрямування.
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ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ
ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ
THE MAIN STRATEGIES FOR THE CONDUCT
OF ELECTION CAMPAIGNS
Розвиток демократичних процесів в Україні та постійна
увага до організації вільних виборів у органи влади, місцевого
самоврядування потребує з боку кандидатів та політичних
партій значної уваги до розробки і реалізації ефективних
стратегій
організації
виборчих
кампаній.
Одним
з
найважливіших елементів подібних стратегій є аналіз та
використання в процесі виборів різноманітних виборчих
ресурсів. При цьому в процесі розробки стратегії найчастіше
аналізуються ресурси як самого кандидата чи партії, так і їх
конкурентів з метою вибору найбільш ефективного підходу до
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виробки стратегії кампанії (не дарма такі кампанії часто
називають або «кампанією серед електорату», або «кампанією
серед еліти», або «кампанією у ЗМІ» і т.ін. у залежності від того,
який саме виборчий електоральний ресурс задіються найбільше
та в першу чергу). І саме ефективне, науково обґрунтоване
використання таких ресурсів у багатьох випадках вирішує долю
виборчої кампанії.
Зауважимо в першу чергу таке, що незважаючи на те, що
саме проблематика електорального маркетингу аналізується в
літературі, у тому числі вітчизняній, достатньо активно, питання
виборчих, електоральних ресурсів, ресурсного потенціалу
виборчих кампаній, ресурсного аналізу взагалі (якщо не
згадувати
деяких
робіт,
присвячених,
так
званому,
адміністративному
ресурсу)
практично
глибоко
не
розглядаються.
Найчастіше під подібними ресурсами (влади, політичними,
виборчими і т.ін.) розуміють можливості чи засоби, які
дозволяють політику, партії, кандидату, що приймають участь у
виборах, зміцнити, підсилити свої позиції в процесі політичної,
електоральної діяльності. Якщо, наприклад, мова йде про
ресурси політичні, то серед таких найчастіше називають дуже
широке коло різноманітних чинників, які можуть впливати на
специфіку та ефективність політичної діяльності. Зокрема
йдеться про чинники економічні, соціальні, політичні, культурні,
силові, етнічні, демографічні або ресурси утилітарні, примусові,
нормативні та багато інших їх різновидів [1, с. 568].
Коли ж аналізуються електоральні ресурси, ресурси
виборчої кампанії, то в залежності від їх специфіки та
використання різноманітних чинників впливу на електорат в
ході виборів, виділяються найчастіше такі:
− ресурс кандидата чи партії, який часто відіграє особливу,
значущу роль у процесі виборів. Під ним розуміють основні
характеристики особливості кандидата (навіть зовнішні дані чи
особливості біографії), а також питому вагу, значущість тієї чи
іншої політичної партії в структурі політичної системи держави;
− електоральний ресурс – ті групи виборців (їх кількість,
соціально-демографічні та інші характеристики, власне – цільові
групи), які мають намір голосувати за того чи іншого кандидата
або партію;
165

Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції

− адміністративний ресурс – забезпечення доброзичливого
ставлення до кандидата або партії керівництва країни або
регіону, яке дуже часто проявляється у тій чи іншій підтримці
кандидатів;
− елітний ресурс – можливості, які надає робота із лідерами
поглядів у місцевих громадах, зокрема відомими спортсменами,
акторами,
журналістами,
успішними
підприємцями
та
благодійниками;
− інформаційно-комунікативний ресурс – можливості
забезпечення використання в процесі виборів усіх можливих
інформаційних джерел, у першу чергу ЗМІ: телебачення, преси,
радіо та ін.;
− партійний
ресурс
–
технології,
спрямовані
на
використання в процесі виборчої кампанії, по-перше,
приналежності кандидата до якоїсь політичної партії; по-друге,
створення «під вибори» спеціальної партії або громадської
організації, які приймають активну участь з використанням усіх
людських та матеріальних ресурсів у «просуванні» кандидата;
− фінансовий ресурс – пов’язаний із можливостями
залучення до проведення виборчої кампанії фінансових коштів;
− організаційний
ресурс
–
активне
використання
(можливості подібного використання) у ході виборчої кампанії її
організаторів, учасників, волонтерів та ін.;
− технологічний ресурс – розробка спеціальних і адаптація
до умов конкретної виборчої ситуації існуючих виборчих
технологій;
− часовий ресурс – визначення
та використання
максимально сприятливого терміну для визначення часу
здійснення організаційних та інших заходів в процесі
проведення виборчої кампанії; при цьому проблема вибору часу
проведення самих виборів та його затвердження у спеціальних
органах влади відносять до виборчої інженерії, тобто заходів, що
передують початку виборчої кампанії [2, с. 117-119].
Описані вище десять електоральних ресурсів, безумовно,
можуть доповнюватися іншими (наприклад, психологічними,
мовними, культурними і т.ін.), але коли йдеться про типову
виборчу кампанію, яка здійснюється у демократичному
сучасному суспільстві і не визначається якимось специфічними
ознаками (наприклад, не потребує прийняття якихось
специфічних законодавчих чи інших обмежень, вимог, не
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створює якихось специфічних політичних чи електоральних
ситуацій), вони, з нашої точки зору, досить коректно та
адекватно свідчать про ті фактори, важелі, які можуть бути
використаними.
Саме зважаючи на те, що кількість електоральних ресурсів,
які використовуються у виборчих кампаніях, практично
необмежена, навряд чи можливо в одній статті розглянути усі їх
різновиди. Тому ми коротко зупинимося лише на аналізі одного
з таких ресурсів – адміністративного, який викликає багато
різних суперечних думок і водночас на сьогодні активно
використовується у виборчих кампаніях в Україні. Взагалі
виділяють три основні способи його використання:
− прямий адміністративний тиск на виборців, включаючи
підкуп, погрози, фальсифікацію результатів виборів;
− тиск на конкурентів в усіх можливих формах:
інформаційна блокада, відсторонення від виборів, карне
переслідування та ін.;
− використання
адміністративного
ресурсу
для
ефективного проведення власної виборчої кампанії кандидата
(партії) влади.
Отже, проблема «адміністративного ресурсу» не є суто
українською.
Подібні
перманентні
виборчі
кампанії
використовуються повсюдно, хоча боротьба із подібним
ресурсом, вірніше, обмеження його впливу на електоральні
процеси також активно проводиться.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ БАГАТОПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МНОГОПАРТИЙНОЙ
СИСТЕМЫ
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF MULTIPARTY SYSTEM
A multiparty system is one where multiple political parties
exist and have a chance of leading the government. This is different
from the United States where there are two political parties that
dominate the political field. These are the Republican and
Democratic political parties. Examples of countries that have a
multiparty political system are Canada, which has six political
parties, and Mexico, which has seven political parties.
There are some common features that generally exist in
countries with a multiparty political system. There is a
parliamentary system and representation is proportional. The party
that gets the largest share of the votes wins the election. Countries
with a multiparty political system tend to have greater voter
participation in elections because people can usually identify with
at least one political party that shares their views and goals. Some
people feel the United States would be better served with a
multiparty system. However, it might be even more difficult to reach
agreement on issues if multiple parties existed.
A multi-party system in politics is a system of government in
which more than two political parties truly have a chance to get real
political power. This means that more than two parties have a
chance to either govern on their own or to be part of a coalition
government (as the Liberal Democrats and the Tories are part of a
coalition government in England right now)[3].
Multi-party systems are different from one-party and two-party
systems. A one-party system is like China’s one – it is basically not
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a competitive democracy because only one party has any chance at
power. A two-party system is like that of the United States. There
can be many parties (as there are in the US) but only two of them
are relevant and can hope to gain power. By contrast, in a multiparty system (such as that of Germany or Israel) many parties can
hope to have some share of the power.
Benefits of multiparty system:
− In a multiparty system people get choice to elect their
representatives. And in a bi-party system there will be only two
parties.
− Secondly, in a multiparty system all the regional and local
parties get a fair chance to win elections. If there are more parties,
more opinions are taken into consideration.
− In multiple party systems, there are many types of ideologies
and there is no rigid discipline among the parties. In this way,
because of the freedom of the views, the nation is not divided into
two rival groups.
− All shades of opinions get representation in the Parliament
and views of all the classes are heard in the House. Moreover,
parliament doesn’t become a puppet in the hands of cabinet. The
chances of cabinet dictatorship are also minimized.
− Ideology is significantly reduced as a factor.
− Decisions making is far more balanced.
− There is greater scope for investigating factors that a single
ruling party would consider irrelevant.
− The worst excesses of any given party should, in theory, be
mitigated.
− 24/7 political discourse of all ideas, no matter how frivolous
[2].
Disadvantages of multiparty system:
− There is no real control or limit over the number of parties.
Sometimes, no single party is able to get a clear majority. This leads
to hung parliaments and coalition politics.
− Lead to alliances, which at times create political
uncertainty/instability.
− It can encourage the development of political parties based
on clan, ethnicity or region, which may base their campaigns and
policy platforms.
− It excludes smaller parties from ‘fair’ representation.
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− It’s much harder to get anything done.
− Everything is a compromise.
− Deals have to be made constantly between factions, which
can result in deeply unwelcome decisions later on [1].
Considering all of the above reducing the number of parties
that attain legislative seats by introducing a higher threshold or by
having concurrent congressional and presidential elections, would
be feasible and desirable. Such measures could easily reduce the
number of parties from over a dozen in some cases to four or five
agglomerations.
However, efforts to reshape multiparty systems into two-party
systems so as to enhance the governability of presidential
democracies would be ill advised. The fact that two-party systems
are more propitious to stable presidential systems than multiparty
systems does not mean that efforts to reduce the number of parties
in multiparty systems would succeed in structuring more viable
democracies.
Cleavages
in
political
systems
become
institutionalized once party systems have been in place for a
considerable time, and elites and followers alike would resist drastic
restrictions on representation. Especially in party systems with a
significant ethnic, regional, or religious parties that would
disappear under different electoral rules or a wide ideological
distance, efforts to restructure a multiparty system into twopartism would almost surely be doomed to failure.
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КАРОСІ, ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА В ЯПОНІЇ
КАРОСИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В ЯПОНИИ
KAROCE AS A SOCIAL PROBLEM IN JAPAN
Не секрет, что японцы очень трудолюбивый народ. Но из-за
их чрезмерного трудолюбия они убивают себя – это называется
кароси. Другими словами – смерть от переработки. История
Кароси как социального феномена началась ещё до Второй
мировой войны. В 1910-е и 1920-е годы работницы
шелкопрядильной фабрики, расположенной неподалёку от озера
Сува, одна за другой топились в озере, сбегая от непосильной
работы. Их заставляли работать по 12-14 часов в день, и от
непомерного утомления они сводили счёты с жизнью.
Сохранилась газетная статья, согласно которой за шесть
месяцев в 1927 году утопилось 47 работниц. Видя такую
трагическую
ситуацию,
тогдашние
образованные
люди
организовали волонтёрскую группу по противодействию
суицидам «Материнский дом» (Хаха-но иэ), устанавливали возле
озера таблички, делали обходы, чтобы удержать людей от
самоубийства.
После поражения во Второй мировой войне была
опубликована новая Конституция Японии и на её основании
разработан закон о трудовых стандартах, который устанавливал
восьмичасовую продолжительность рабочего дня. Однако этот
принцип в действительности практически нигде не прижился. В
результате в послевоенной Японии сложилась система
менеджмента, основанного на долгом рабочем дне, с её
помощью удалось добиться быстрого экономического роста, и
Япония стала одной из самых экономически развитых стран
мира.
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Пройдя период быстрого экономического роста, Япония
стала в 80-е годы одной из самых экономически развитых
стран, а японское управление вызывало восхищение в мире.
Однако во второй половине 80-х годов, во время экономики
«мыльного пузыря», проявилась другая сторона «экономического
величия» Японии – люди один за другим умирали – в частности,
от инсульта и инфаркта. Тогда в 1988 году адвокаты, врачи и
другие специалисты объединили силы и организовали для
граждан консультационную службу «Номер 110 для кароси»
(Кароси хякуто бан), и на них хлынул поток обращавшихся за
советом родственников умерших.
Ключевыми
причинами
смертей
кароси
являются
связанные с работой сердечно-сосудистые заболевания и
психические стрессы. Специалисты отмечают: как только
сотрудник переступает месячный порог в 80 сверхурочных
часов, риск смерти от переутомления возрастает.
Еще одной причиной, вызывающей любые сердечно
забеливания у трудоголиков, является сидячий образ жизни.
Нетренированное сердце и сидячий образ – главная причина
ранней смерти.
Мотивами в свою очередь может выступить депрессия,
развитая от чрезмерного сидения за компьютером и кучей
бумаг. Без общения нам становится грустно, а за кучей дел по
работе, темболее. Они сутками работают и почти ни с кем не
общаются, вгоняя себя в депрессию и становятся одинокими. А
после заканчивают свою жизнь самоубийством.
Издевательства тоже в какой-то мере могут послужить
толчком самоубийства. Издевательства в школе – это не то, что
можно назвать кароси, а на работе как раз - то. Представим
ситуацию. Ты каждый день приходить туда и работаешь дни на
пролет, отдавая себя все цело работе. А тебя за это еще и не
ценят и унижают (причины разные, в основном из-за работы), и
мало к тому же платят. Многие не выдерживают такого напора
со стороны и увольняются. Но если работа прибыльная, то они
не хотят увольняются по причине маленького достатка. Работа
прибыльная – это хорошо, и увольняться не хочется. Но
унижения со стороны коллег портят твою жизнь, и японцам не
остается ничего, кроме как убить себя.
При этом Япония − не единственная страна, где актуальна
проблема переработок и связанных с рабочим стрессом смертей,
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в
Политехническом университете Виргинии, США. Больше
японцев работают южнокорейцы, актуальна эта проблема также
в Китае и Штатах. Главная причина существования кароси в
самом японском менталитете. Японцам сложно кому-то
отказать, они боятся кого-то подвести и думают, что на них все
надеются, и без них все просто развалится. В Японии слишком
много думают о работе, забывая, обо всем остальном. Жизнь
превращается в работу ради работы.
К сожалению, смерть от переработки − это одна из многих
проблем современного японского общества. Что бы это не стало
глобальной проблемой не только для Японии, но и для других
стран, нужно опираться на следующие 3 направления, что бы
искоренить кароси и отменить долгий рабочий день:
Во-первых, японским менеджерам нужно избавиться от
«мифа долгого рабочего дня», который сложился исторически,
внимательно изучить опыт Германии, Франции, Швеции и
других стран и набраться решимости сделать крутой поворот в
сторону повышения производительности при более коротком
рабочем дне.
Во-вторых, правительство Японии должно играть активную
роль в решении проблемы, принимать законы, последовательно
контролировать бизнес, то есть использовать политическую
власть для того, чтобы отказаться от долгого рабочего дня.
Премьер-министр Японии Сидзо Абэ пытался продвигать идею
того, что бы за доработку не платили. Он верил, что люди
перестанут работать сверхурочно, зная, что им не заплатят, и
будут приходить домой пораньше. Идея так себе.
В-третьих, важно также, чтобы сами граждане уважали
человеческие права работников и высказывали своё мнение и
необходимую критику в адрес менеджеров и правительства.
Кроме того, гражданам стоит задуматься о том, не создают ли
они сами условия, усложняющие труд работников, требуя
чрезмерного удобства.
Чтобы предотвращать смерти от переутомления, важно,
чтобы каждый гражданин осознал это как проблему, которая
относится к нему самому, и широко обсуждать эту проблему,
исходя из вышеизложенных факторов.
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КУЛЬТУРА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД
КУЛЬТУРА УКРАИНЫ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
CULTURE OF UKRAINE: MODERN VIEWS
Одним з підходів до виділення типів культур є їх розподіл
на західні і східні. Це пов’язано не тільки з територіальним
розташуванням їх носіїв, але й з відмінностями у способах
пізнання світу, ціннісних орієнтаціях, ставленням до світу,
природи тощо [1].
Західна культура характеризується активністю. Це
проявляється у прискореному прогресі техніки і технології,
швидкій зміні предметного світу. Домінує споживче ставлення
до природи. Єдність людини з природою можливо через її зміну.
Визнання лідера обумовлено доказом його прав на лідерство.
Людина підпорядкована державі як начальнику, але душа її
вільна. Суспільне становище особистості залежить головним
чином від її умінь, здібностей. Пріоритетним є раціональний
початок. Превалює абстрактне, логічне мислення [2].
Для східної культури натомість притаманно пасивне
ставлення до світу. Орієнтація на саму людину, її духовне
вдосконалення. В рамках східної традиції виникає ідея про
пошук справжнього сенсу буття. Східна культура проголошує
неподільність людини і природи. Суспільне становище індивіда,
перш за все, обумовлено його соціальним статусом і
громадською ієрархією. Культура сходу орієнтована на вічність,
але й не виключає майбутнього. Також характерни ідеї
циклічності і кругообігу у всьому, включаючи народження і
смерть. Схід більше тяжіє до образного, асоціативного мислення,
інтуїтивного пізнання.
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Що стосується України, то через своє місцезнаходження, а
також завдяки певним історичним подіям її культуру можна
вважати мозаїчною.
Якщо проаналізувати історію України, то спостерігається
навперемінний або, навіть, одночасний вплив як Сходу, так і
Заходу. У X столітті князем Володимиром Великим на території
Київської Русі була запроваджена християнська віра, що
прийшла зі Сходу (Візантії) [3]. Монголо-татарське нашестя на
землі Київської Русі залишило помітний відбиток культури
Сходу. Це проявилося в одязі: довгі білі слов’янські сорочки і
довгі штани були замінені золотими кафтанами, кольоровими
шароварами і сап’яновими чобітьми. У побут увійшли такі
жіночі прикраси як бісер, намисто, раковини і т. і. Проживання
по сусідству і постійна взаємодія народу Київської Русі з татаромонголами не могло не вплинути на мову. Під впливом Золотої
Орди в давньоруську мову прийшло безліч тюркських слів.
У XVI-XVIII сторіччі на українську культуру чинився вплив
як Заходу так і Сходу. З боку Заходу на українську культуру
переважно впливала Річ Посполита. Станом на 1619 рік у склад
Речі Посполитої входили сучасні Львівська, Тернопільська, ІваноФранківська, Волинська, Рівненська, Хмельницька області [1]. Це
вилилося в розповсюдженні на території Західної України
католицької віри, домінуванні стандартів Заходу в архітектурі,
схожості одягу. Зі Сходу українська культура відчула на собі
вплив Московського царства. Це також проявилось в релігійних
віруваннях, кухні, одязі тощо [4].
У радянський період існування України вплив відчувався
переважно з боку російської культури. Російська Радянська
Соціалістична Республіка в межах панівної ідеології вважалася
«старшою сестрою»,
відносно інших республік Радянського
Союзу, тому її культура була панівною, а мова обов’язковою для
вивчення та офіційного вживання. В роки незалежності
українська культура стала значно відкритішою західній
культурі, зазнала більшого впливу з боку глобалізації, що
зумовило здвиг вектору її розвитку у бік Заходу.
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ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
GENDER STEREOTYPES IN THE MODERN WORLD
Для осознания проблематики темы в первую очередь
необходимо охарактеризовать понятие «гендерные стереотипы».
Существует множество различных определений и коннотаций,
однако наиболее полное можно наблюдать в энциклопедии по
социологии: «Гендерные стереотипы – это упрощенные,
схематизированные,
эмоционально
четко
окрашенные
устойчивые образы мужчин и женщин, распространяемые
обычно на всех представителей той или иной гендерной
общности, независимо от личных особенностей тех или иных
представителей». Проще говоря, это некие сформировавшиеся в
культуре образы поведения мужчин и женщин, которые, в
большинстве случаев, основаны не на рациональном знании, а
на
предубеждениях.
Исторический
пример
гендерного
стереотипа представляет собой фраза из диалога «Республика»
древнегреческого философа Платона: «…по своей природе,
какженщина, так и мужчина могут принимать участие во
всех делах, однако женщина во всем немощнее мужчины».
Практическая
значимость
исследования
гендерных
стереотипов в рекламе велика. Необходимо отметить, что
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исследование
образов
женственности
и
мускулинности
позволяет
проанализировать стереотипы, внедряемые в
сознание потребителей, навязываемые модели поведения и
социальные роли, которые порой ограничивают их жизненные
возможности и выбор.
Гендерные стереотипы так же находятся в рамках
определённой культуры. Если в ней происходит ряд изменений,
то и стереотипы склонны изменяться. В связи с этим, можно
отчётливо проследить смену гендерных стереотипов в течении
человеческой истории.
Важно помнить, что в принципе не существовало и не
существует единой для всех обществ модели гендерных
стереотипов. Даже в рамках традиционного общества при
сохранении патриархальных устоев, гендерные стереотипы
демонстрируют множество интересных нюансов, порожденных
культурной спецификой данных обществ.
Изучение
гендерных
рекламных
образов
позволяет
провести анализ стереотипов, внедряемых в сознание
потребителей, а также тех социальных ролей и моделей
поведения, которые «навязываются» рекламой. Реклама часто
воздействует на сознание людей путём использования
гендерных стереотипов, способствующих более эффективному
построению рекламной коммуникации. В итоге такое рекламное
сообщение способствует хорошим результатам рекламной
компании, резко повышая её успешность.
Равноправие полов, как необходимая составляющая
цивилизованного общества, является очень болезненной темой в
рекламе на рубеже XX—XXI веков. Исследования подтверждают,
что для рекламной информации характерно стереотипное
изображение женщины и гендерных ролей.
Например, только женщины выполняют в рекламе бытовые
роли, хотя при использовании современной бытовой техники
вовсе не требуется каких-либо специальных «женских» качеств.
Как отмечает испанский женский институт, среди рекламы,
предлагающей женщине товары ухода за домом и семьей, 23%
товаров ориентированы на женщину- мать, 38% — на женщинупрачку и уборщицу.
Женщина в рекламе. Выделяют следующие гендерные
стереотипы, характерные для западной рекламы:
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− женщина как сексуальный объект: худая, с голливудским
стандартом красоты и малым количеством одежды;
− Женщина-кокетка, озабоченная своей внешностью и
здоровьем (реклама декоративной и гигиенической косметики,
лекарств);
− женщина-мать (рядом с ребенком в рекламе всегда
женщина, а не мужчина), домохозяйка;
− женщина-бизнеследи.
Мужчина в рекламе: мужчина обольститель, деловой
человек, спортивный мужчина, семьянин.
В качестве обобщения хотелось бы сказать о тех
универсальных композиционных приёмах рекламы, которые
подчёркивают различие в гендерах, а также значимость одного
гендера над другим.
Во-первых, это доминирование объёма, массы, где
второстепенный гендер предстаёт маленьким, хрупким. Вовторых, различия положения в пространстве, когда преобладают
изображения сидящей или лежащей фигурой. В-третьих,
демонстрация события или движения, в которой изображение
второстепенного гендера более статично. В-четвёртых, мимика и
позы персонажей, позволяющие дифференцировать их по
статусу. В-пятых, функциональная специфика одежды..
На Западе процесс создания рекламного образа и его языка
уже давно контролируется и регламентируется. Существуют
соответствующие законы, комитеты, резолюции и программы.
Например, в Испании с 1994 года действует правительственная
программа, цель которой — изменение стереотипного
изображения женщин в рекламе и прекращение использования
женского
тела
как
приманки.
В США существует специальный орган саморегулирования —
Национальный
совет
по
наблюдению
за
рекламной
деятельностью. Разработанные этим советом рекомендации
касаются проблем дискриминации женщин в рекламе и
негативного и стереотипного их изменения. Так, например,
рекламодателям предлагается задуматься: не изображает ли
данная реклама женщин более глупыми, чем мужчин? Не
использует ли реклама принижающие выражения типа:
«женская болтовня», но − «мужская беседа»? и т.д. И
рекламодатели прислушиваются к рекомендациям этого совета.
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Таким образом, реклама является частью социальной
реальности. Рекламные образы передают не только информацию
о товарах и услугах, но и о взаимоотношениях в обществе, в том
числе и межличностных отношениях мужчин и женщин. Стоит
отметить, что преобладающее большинство людей верят в
презентованные им гендерные стереотипы в рекламе. В связи с
чем, общество посредством рекламной индустрии в некоторой
степени может контролировать и во многом предопределять
социальный портрет самого общества и отдельного человека в
нем.
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