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Актуальнiсть теми дисертацiйноi роботи 

Задоволення рiзноманiтних потреб людини через споживання можна 

вщнести до основних соцiальних функцiй суспiльства. На всiх етапах 

розвитку людства характер, спосiб i стиль споживацько1 поведiнки впливали 

на структурнi та стратифiкацiйнi вимiри суспiльства, формування соцiальних 

статусiв i ролей. Сучаснi трансформацiйнi процеси супроводжуються 

полiварiативнiстю стилiв життя й, вiдповiдно, стилiв споживання. 

Аналiз способiв, рiвнiв, стишв споживання мае певю 
... 

традицн 

дослщження, проте переважно в м1ських поселениях. Як справедливо 

. . 
нагол(Jшуе дисертантка, «мешканц1 ж сш, хоча 1 становлять третину 

населения У кра1ни, традицiйно сприймаються як гомогенна група, 

зосереджена на проблемi виживання i позбавлена доступу до простору 

стилiв. До того ж ця група е важкодоступною для вивчення iнструментами 

прикладних соцiологiчних дослiджень» ( с.17). 

Разом з тим на селi вiдбуваеться докорiнна трансформацiя сшьського 

способу життя, перехiд до багатоукладноi' сiльськоi" економiки з комбiнацiею 

звичних i нових форм зайнятостi. Традицiйно сiльський спосiб життя вже не 

е монолiтним з огляду на специфiку зайнятостi у сiльськогосподарському 

виробництвi, поширення нових форм зайнятостi (пiдприемництва, 

заробiтчанства), посилення маятниково1 трудовоi· мiграцi1, у тому числi й за 

кордон. Це 
. . 

створюють основу для розвитку пошстишзму на сеш, 

n 



використання нових технологiй i засобiв комунiкацi'i, що також сприяе 

запозиченню нових норм i поведiнкових зразкiв. 

У се це безпосередньо впливае на змiни у споживаннi мешканцiв села. 

Простiр споживання розширюеться як об'ективно (завдяки розвитку сфер 

торгiвлi 1 серв1су на селi), так 1 суб'ективно через iнтерiоризацiю 

рiзноманiтних зразкiв споживання та iндивiдуалiзацiю смакiв i споживчих 

практик. Саме це обумовлюе актуальнiсть теми дисертацiйно'i роботи Н.Ю. 

Лiнцово1. Динамiчнi соцiальнi перетворення всерединi сiльського соц1уму 

останнiх десятирiчь, пiдкреслюсться в дисертацi'i, призвели до появи нових, 

зникнення старих та трансформацi'i iснуючих стилiв споживання, що 

потребуе суттевого переосмислення ключових дослiдницьких категорiй. 

Наукова новизна отриманих результатiв 

Наведена в авторефератi ( с.4-5) та дисертацi1 ( с.21-22) наукова новизна 
. . 

отриманих результапв досл1дження полягае, нашу думку, у наступному. 

Автор ка в цiлому вiрно i обrрунтовано разв' язуе важливу теоретичну i 

практичну задачу - визначення теоретичних основ 1 емп1ричних 

. . . 
характеристик споживання у стил1 життя мешканц1в сш. 

Я к видно з тексту дисертацi1, здобувачка орипнально досшдила 

габiтуальнi основи сучасного стилю життя мешканцiв сiл: габiтус «на 

землi», габiтус «бiля землi», габiтус «вiд землi», що дало пiдстави 

пiдтвердити можливiсть застосування iснуючих теоретичних моделей для 

апису стилiв споживання сiльських мешканцiв. 

Здiйснено типологiзацiю перехiдних сiльських стишв життя, яка дае 
. . 

можлив1сть спостер1гати наслщування, протид1ю прийняття зразюв 

мiського споживання мешканцями сiл. Цiкавою е запропонована авторкою 

типологiзацiя сiльських стилiв споживання на основi базових координат 

процесу споживання (рiвня споживчих домагань i рiвня споживчих 

можливостей): а) насичений тип, б) розвинений тип; в) дефiцитарний тип; r) 
нерозвинении тип. В межах кожного типу визначею ознаки споживчих 

практик. 



В процес1 досл1дження уточнена система показник1в та iндикаторiв 

власне сiльського способу життя; удосконалено пiдходи до вiдбору кейсiв сiл 

i до органiзацiУ польового етапу емпiричних соцiологiчних дослiджень у 

таймiнгу проведения фокус-групових дискусiй. 

Оцiнка змiсту та завершеностi дисертацii 

Перший роздiл дисертацiУ присвячений теоретичному розробленню 

стилiв життя i стилiв споживання сiльських мешканцiв. Розглянуто три 

пiдходи до аналiзу феномену стилю життя в соцiологiчнiй традицii'. 

Пiдкреслено, що украУнське суспiльство характеризуеться нестiйкiстю 

соцiальноУ стратифiкацii' та вiдсутнiстю однозначних зразкiв iдентифiкацii'. 

Поведiнка сiльських мешканцiв тим бiльше не вкладаеться в соцiальнi схеми 

«середнього класу» чи професiйних груп або соцiокультурних страт ( с.21 ). 

Розгляд основних теоретико-методологiчних пiдходiв до аналiзу стилiв 

життя, стверджус авторка, дав можливiсть розглядати стилi споживання як 

конструкт, який формусться з, одного боку, соцiокультурним середовищем, в 

якому перебувас iндивiд, а з iншого - формуЕ:ться самим iндивiдом через 

повсякденнi споживчi практики ( с.З 1 ). 

Дисертантка уточню€ категорii' якiсть життя як сукупнiсть об'сктивних 

i суб'сктивних якiсних характеристик життсдiяльностi iндивiда в економiчнiй 

i соцiокультурнiй сферах, i рiвень життя - як сукупнiсть кiлькiсних 

характеристик його матерiального добробуту ( с.35). Описанi рiзнi форми 

споживчо'i поведiнка (гiперспоживання, терапевтична покупка, афiлятивнi 

практики). 

В другому роздш1 дисертацii' дослiджуються спосiб i стиль життя 

сшьських сшльнот. Детально обrрунтовано концептуальну базу 

соцiологiчних дослiджень стилiв життя i стилiв споживання. Сiльський 

соцiум, наголошус дисертантка, виживас саме завдяки соцiальним мережам, а 

стратегi"i виживання сiльського населения найчастiше rрунтуються на 

комбiнацiУ економiчних i морально-економiчних дiй, спрямованих не лише на 

вщтворення конкретного домогосподарства ( ciм'i), а й для бiльш 



широкомасштабних соцшльних органiзацiй ( сусiдських об'еднань, 

територiальних спiльнот ). Разом iз цим поведiнку соцiально- територiальних 

спiльнот треба розумiти як похiдну вiд соцiальних мереж, елементами яких 

вони е ( с.62). Змiст сiльського способу життя здобувачка визначае через три 

групи показникiв, якi характеризують сiльську спiльноту: 1) ресурси 

сiльськоi" спiльноти; 2) профiль сiльського мешканця; 3) практики i види 

активносп. 

В дисертацii" пiдкреслюеться, що, коли предметом розгляду е спосiб 

життя, центральним стае питания «що?»: що становить життеве середовище, 

якi ситуацii", практики, заняття наповнюють повсякденне життя сiльського 

мешканця. Коли ж говоримо про стиль, передбачаем запитання «як?». У 

контекстi споживання це запитання про те, як сiльський мешканець обирае 

стилi споживання, як ставить цiлi у споживаннi i як пояснюе необхiднiсть i"x 

досягнення ( с.81 ). 

Третiй роздiл дисертацii" - «Стилi споживання сiльських мешканцiв» -
. . . 

присвячено пошуку емшричних пщтверджень 1снування змодельованих 

стилiв сiльського споживання. Дисертанткою протягом 2014 - 2020 рокiв з 

використанням якiсних методологiй зiбрано кейси 10-ти сiльських населених 

пунктiв. В дисертацii" мiститься детальний опис методу фокус-групових 

дискусiй, на яких rрунтуеться основна емпiрична база дослiдження. Для 

верифiкацii" авторськоi" моделi стилiв споживання мешканцiв сiл було 

використано феноменологiчний пiдхiд iз застосуванням комбiнацii" фокус

групових дискусiй та методу спостережень, що дало можливiсть побачити 

реальнi практики i стилi споживання, виявити i"xнi специфiчно сiльськi 

властивостi та дiзнатися про той практичний змiст, який вкладають селяни у 

стиль споживання (с.106-107). На основi аналiзу ФГД робиться висновок про 

те, що робота в особистому пiдсобному господарств1 все ще е 

системотвiрною практикою сiльського життя, але поступово П значения 

переrлядаеться. Для частини селян вона залишаеться одним з головних 

джерел доходу i фактично забезпечуе виживання родин, для шших стае 



джерелом додаткових прибуткiв, а для декого i взагалi втрачас значения як 

потенцiйного джерела доходiв ( с. 142). В дисертацiI детально розглянутi 

ресурси сiльськоI спiльноти i ресурси селян у формуваннi стилiв споживання. 

Ступiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i 

рекомендацiй, сформульованих в дисертацii 

Ступiнь обrрунтованостi висновкiв та рекомендацiй, сформульованих у 

дисертацiйнiй роботi, а також новизна наукових положень мають свое 

шдтвердження докладною теоретико-методолопчною аргументащсю, 

значною емпiрикою, дослiдженням думок зарубiжних та вiтчизняних вчених. 

Зробленi автором висновки мають високу ступень обrрунтованостi 

безперечно заслуговують бути пiдrрунтям подальших наукових пошукiв. 

Таким чином, можна зазначити наявнiсть вiдповiдностi мiж змiстом 

дисертацi'i та обраною авторкою темою дослiдження, а також високий 

аналiтичний рiвень роботи та Гi концептуальну цiлiснiсть. 

Повнота викладу результатiв дисертацiйноi роботи в опублiкованих 

працях та значущiсть дослiдження для науки i практики 

Результати дисертацiйного дослiдження опублiкованi Н.Ю. Лiнцовою 

у дванадцяти працях (без спiвавторства), зокрема у шести статгях у наукових 

фахових виданнях Укра1ни iз соцiологiI, двох статгях, опублiкованих у 

наукових виданнях за кордоном, а також в чотирьох збiрниках тез 

м1жнародних 1 всеукра1нських конференцiй. ПублiкацiI повнiстю 

вiдтворюють досягнутi у дисертацiйному дослiдженнi результати. 

Результати дисертацiйного дослiдження можуть бути використанi в 

управлiнськiй практицi для розроблення способiв реалiзацii" державних 

цшьових програм розвитку украi"нського села, зокрема трансформацi'i 

соцiально'i сфери села в умовах формування ринкових вiдносин, можуть 

бути використанi у процесi викладання навчальних дисциплiн i курсiв: 

«Актуальнi проблеми соцiально'i роб.оти», «Соцiальна робота з рiзними 

групами клiентiв», «Соцiологiя села», «Соцiологiя управлiння» тощо. 



Дискусiйнi положения та зауваження 

Високо оцiнюючи дисертацiйну роботу Н.Ю. Лiнцовоi', 'ii актуальнiсть, 

ступень науковоi' i практичноi' значущостi, концептуальну цiлiснiсть, разом з 

тим слiд звернути увагу на наступнi дискусiйнi питания i зауваження. 

1.8 дисертацii' використано багато категорiй i понять, якi е близькими 

за змiстом та взаемозалежними ( спосiб життя, стиль життя, яюсть життя, 

спосiб споживання, стиль споживання тощо). На нашу думку, було би 

доцiльним всi цi категорii', поняття i визначення звести у порiвняльнi таблицi, 

що пiдвищить якiсть визначень i покращить i'x сприймання. 

2. Дисертантка ретельно i об'ективно викладае погляди зарубiжних i 

вiтчизняних вчених на проблеми способiв i стилiв життя i споживання. 

Проте, на думку опонента, теоретичний рiвень науковоi' роботи пiдвищився 

би, якби були й критичнi, полемiчнi зауваження щодо цих концепцiй. 

3. Не вiдповiдае в повнiй мipi визначення селища як великого або 
. . . 

значного сшьського поселения, «що е адмш1стративно-господарським 

центром» ( с.66). Внаслiдок адмiнiстративно-територiальноi' реформи- 2020, 

бiльшiсть селищ або знизили, або втратили своi' адм1юстративно

господарськi функцi'i: замiсть 490 районiв залишилося 136, а також 

утворилися 1469 територiальних громад. 

4. Хотiлось би знати думку дисертантки, як впливають соцiальнi 

мережi на суб'ективнi оцiнки способу життя та стилi споживання сiльських 

мешканщв 1 в чому це проявляеться. 

5. Як впливае адмiнiстративно-територiальна реформа на спосiб життя 

й стиль споживання жителiв села? 

6. На думку опонента, не коректно ототожнювати мале село 1 хупр 

( с.131, 132). За чисельнiстю населения хутори, дiйсно, е малими селами. 

Проте не всi малi села е хуторами. Рiзниця - в зайнятостi мешканцiв 

населеного пункту у сiльськогосподарському виробництвi. Тип сiльського 

поселения визначаеться паспортом населеного пункту. 



7. В поданiй до захисту дисертацiI е додатки на 3 8 сторiнках. На жаль, в 

текстi самоI дисертацii" лише три таблицi i два малюнки, що ми вважаемо 

недостатн1м. 

Проте вказанi побажання не знижують загальноI високоi" оцiнки роботи, 

так як дослiдження виконано на високому методологiчному i теоретичному 

ршю. 

Вiдповiднiсть дисертацii· встановленим вимогам 

та загш,ьний висновок 

Все вищезазначене дозволяе зробити висновок, що дисертацiя виконана 

у вiдповiдностi доп. 9, 10, 13, 14 «Порядку присудження наукових ступенiв» 

(зi змiнами), ухваленого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украiни № 567 вiд 

24 липня 2013 р. Резу ль тати, якi були отриманi автором в процесi науковоi' 

розвiдки, е обrрунтованими, Ух наукова новизна повнiстю розкрита у 

основних положениях та висновках роботи, в наслiдок чого ця дисертацiйна 

праця мае теоретичну та практичну цiннiсть. 

Отже, дисертацiйна робота «Споживання в стилi життя мешканцiв сiл» 

самостiйним, завершеним досшдженням, 
. . 
вщпов1дае вимогам до 

кандидатських дисертацiй, а iТ автор Лiнцова Надiя Юрiiвна заслуговуе на 

присудження наукового ступеня кандидата соцiологiчних наук за 

спецiальнiстю 22.00.04 - спецiальнi та галузевi соцiологiI. 
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