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Правовые отношения, так же точно
как и формы государства, коренятся
в материальных жизненных отношениях, совокупность которых Гегель
… называет гражданским обществом,
и … анатомию гражданского общества следует искать в политической
экономии.
К. Маркс

ВІД НАСЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ
ДО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Передмова
У повсякденних уявленнях соціологія – це опитування населення з певних проблем. Найчастіше йдеться про електоральну поведінку, тобто за кого люди голосуватимуть на майбутніх виборах. Узвичаєним стало використання опитувань у
маркетинґових дослідженнях, тобто щодо готовності купити
той чи той товар. А в політиці – щодо готовності “купити” ту
чи іншу передвиборчу обіцянку. В результаті політичні відносини нерідко перетворюються на ринкові: продавець обіцянок, гасел – партія або окремий політик; покупець – виборець
(електорат); ринок – вибори.
Але навіть сумлінно проведене опитування не ґарантує відповідної поведінки людини. Маємо справу радше з наміром на
даний момент життєвих обставин або ситуаційною оцінкою.
Проте, звертаючись до всіх цих і подібних до них опитувань,
політики і журналісти говорять: “Як показує соціологія…”,
стверджуючи тим самим, що отримано науково обґрунтоване
знання.
13

Передмова

Опитування – це технологія, часто маніпулятивна і найчастіше далека від науки. Коли ж у таких випадках кажуть про
вивчення громадської думки стосовно можливої поведінки, то
це вже ближче до науки.
Саме ж поняття соціології як науки вперше було введено
в науковий обіг французьким філософом Оґюстом Контом
(1798–1857). Він уявляв собі соціологію як строгу інтеґративну науку, вільну від метафізики, науку про суспільство взагалі, подібно до фізики, що вивчає природні закономірності.
О. Конт допускав навіть застосування законів механіки до вивчення суспільства та його основних елементів. Так з’явилося
поняття “соціологія як соціальна фізика”.
Однак ідея соціології як єдиної науки про суспільство не
набула в ті часи подальшого розвитку та реалізації. Подолання до початку ХIX століття як теологічного, так і метафізичного підходу в розумінні трансформації суспільства, а поряд із
тим утвердження позитивізму як віри в можливість наукового
пізнання закономірностей суспільного розвитку привели до
диференціації соціального знання і поступового формування
його окремих напрямів (політичної економії, політології, теорії права, соціальної психології та ін.).
Водночас перехід людства до наукової стадії розвитку, якій
відповідало машинне виробництво, що спирається на широке використання науки й техніки, спричинився до швидкого
зростання матеріального багатства і посилення розшарування
суспільства на багатих і бідних. Наслідком поглиблення несправедливості стала поява в найбільш промислово розвинених країнах (Англії, Франції, Німеччині та ін.) різних утопічних соціалістичних ідей перебудови суспільства.
“В середине ХIX века под именем «социалисты» были известны, с одной стороны, представители различных утопических систем: гуманисты в Англии, фурьеристы во Франции…,
с другой стороны – всевозможные социальные знахари…
В обоих случаях это были люди, стоявшие вне рабочего движения и искавшие поддержки скорее у “образованных классов” [1, с. 10–11], – як зазначав у 1888 р. Ф. Енґельс.
Одним з яскравих представників утопічного соціалізму був
граф Сен-Сімон, якого Ф. Енґельс назвав “самым универсаль14
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ным умом своего времени” [2, с. 110]. Вважаючи, що проґрес
суспільства визначають філософські ідеї, й залишаючись, таким чином, стояти на ґрунті ідеалізму, Сен-Сімон убачав у
розвитку людського суспільства певну закономірність, аналогічну до закономірностей у світі природи: за стадією теологічною, що охоплює античне і феодальне суспільства, настає
стадія метафізична, а за цією останньою – стадія позитивна, за
якої панування належатиме вже не священикам і феодалам,
як на першій стадії, і не юристам і метафізикам, як на другій,
а вченим і промисловцям.
На прикладі результатів буржуазних революцій середини
ХIX століття на європейському континенті (в Англії, Франції,
Німеччині) значна частина робітничого класу переконалася в
недостатності тільки політичного перевороту для поліпшення
свого становища і вимагала докорінної перебудови суспільства, називаючи себе комуністичною. “Это был грубоватый,
плохо отесанный, инстинктивный вид коммунизма; однако
он нащупывал самое основное и оказался в среде рабочего
класса достаточно сильным, чтобы создать утопический коммунизм: во Франции – коммунизм Кабе, в Германии – коммунизм Вейтлинга”. Прихильники робітничого утопічного
комунізму вважали, що “социализм немыслим без политической борьбы”, але водночас, залишаючись ідеалістами в розумінні закономірності історичного розвитку, вважали, що якщо
всі люди стануть освіченими, комуністичний лад утвориться
автоматично. “Представьте себе тридцать восемь миллионов
французов, превращенных по мановению палочки в ученых…
через двадцать четыре часа не осталось бы и следа правительства, и в течение месяца строй общности стал бы функционировать полным ходом” [2, с. 245], – писав Л. О. Бланкі.
“Таким образом, в 1847 г. социализм был буржуазным движением, коммунизм – движением рабочего класса. Социализм, по крайней мере на континенте, был “респектабельным”, коммунизм – как раз наоборот” [1, с. 11]. Але і ті, і ті не
бачили ні матеріальних передумов справедливої перебудови
суспільства, ані соціальної сили, здатної здійснити такі перетворення.
15
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Тільки звернення мислителів-суспільствознавців до відносин людей у царині матеріального виробництва дало змогу
зробити науково обґрунтований висновок про природу та
причини багатства народу і природно-історичної закономірності розвитку суспільства.
Матеріальне (речове) виробництво від самого початку було
й залишається сьогодні об’єктом вивчення політичної економії. За історично сформованою – задовго до появи поняття
“соціологія” – класифікацією, політекономія віднесена до
економічних наук. Француз Антуан Монкретьєн, який розробив для неповнолітнього короля та королеви-матері, що опікувалася ним, “звід правил і настанов із ведення державного
господарства”, опублікував 1615 р. ці “правила” під загальною
назвою “Трактат політичної економії”. Тут уперше було вжито термін “політична економія”.
Університетський навчальний план з підготовки політекономів (у всякому разі в Київському державному університеті
ім. Т. Г. Шевченка в 60–70-х роках ХХ ст.) включав практично
весь набір дисциплін, що дають змогу аналізувати витрати і
результати виробництва в усіх матеріальних галузях народного господарства, щоб розуміти, з чого утворюється багатство
країни в натурально-речовій та вартісній формах, а також
умови, необхідні для його стабільного простого й розширеного відтворення. Але сьогодні це передусім проблеми економіки та макроекономіки.
Політична ж економія, розкриваючи розуміння відтворюваного багатства як матеріальних (речових) благ, що забезпечують добробут народу, робить акцент на тому, хто виробляє
багатство і хто та як його привласнює. Навряд чи хтось заперечуватиме положення, згідно з яким перш ніж займатися політикою, наукою, мистецтвом тощо, люди мають пити, їсти, одягатися, мати житло. І тому економічною основою життя суспільства цілком природно виявляється матеріальне виробництво.
Вперше роль праці як джерела матеріального (речового) багатства образно сформулював англійський економіст Вільям
Петті (1623–1687): “Труд – отец богатства, мать – его земля”.
На думку економічної школи фізіократів (“природа” і “влада”),
праця створює багатство саме і тільки в землеробстві. Осново16
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положник школи фізіократів Франсуа Кене (1694–1774) стверджував: все, що шкодить землеробству, шкодить також нації
та державі, а “все, что благоприятствует земледелию, выгодно для народа и государства”, або, інакше кажучи, “беден
крестьянин – беден король и бедно государство” [3, с. 89].
Поступове подолання мануфактурного виробництва і
бурхливий розвиток промисловості з початку ХVIII століття
сприяли остаточному переміщенню зусиль економістів у їхніх пошуках джерела багатства до сфери матеріального виробництва. “Дослідження про природу і причини багатства народів” – так названо опубліковану в 1767 р. головну працю Адама
Сміта, провідного англійського економіста мануфактурного
періоду розвитку капіталізму. О. С. Пушкін назвав Євгенія
Онєгіна, одного з героїв своєї однойменної поеми, “глибоким
економом” за те, що той “читал Адама Смита… и умел судить
о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет. Отец понять его
не мог и земли отдавал в залог”.
Тобто ще два століття тому Онєгін розумів, що багатство – це
не гроші, нехай навіть і реальні – золото або срібло, а простий
продукт землі. Це розумів і про це ж писав Антуан Монкретьєн
ще за 400 років до сьогодення. Велика кількість золота і срібла,
гадав він, створює лише передумови для багатства і добробуту
країни, але не робить її багатою і квітучою. “Не обилие золота
и серебра, не количество жемчуга и алмазов делает государство богатым, но наличие предметов, необходимых для жизни
и для одежды; у кого их больше, у того больше благосостояние. Воистину мы стали богаче золотом и серебром, чем наши
отцы; но не зажиточные и не богаче. Хлебопашцы – что ноги
у государства, они поднимают и несут всю тяжесть его” [3,
с. 63], – співчутливо писав Монкретьєн про селян.
Розв’язуючи сьогодні питання про ринок землі в Україні,
владним політикам не можна не пам’ятати (ба й просто необхідно знати) вікову мудрість про роль рідної землі та класу
хліборобів, які працюють на ній, в самому існуванні та збереженні українського суспільства і держави.
Про те, що без затрат живої праці (фізичної та розумової
енергії людини) не може з’явитися ані нової споживчої вар17
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тості, ані нової вартості (речового багатства в натуральній та
вартісній формі), свідчить вся історія людського суспільства.
Носієм живої праці є робоча сила. За умов глибокого поділу
праці до робочої сили, що створює багатство, можна віднести всіх
найманих працівників, зайнятих у матеріальному виробництві,
а не тільки зайнятих переважно фізичною працею. Саме робоча
сила як чинник виробництва у процесі виробництва створює не
тільки нову споживчу вартість (конкретною працею), а й нову
вартість (абстрактною працею), включно з додатковою (або як
зараз кажуть – доданою) вартістю. Науковим обґрунтуванням
цього факту наука зобов’язана К. Марксові.
З’ясування природи та джерела багатства дало змогу вченим-політекономістами, своєю чергою, з’ясувати, хто, яким
чином і чому привласнює створене багатство. Саме розвиток
суспільного поділу праці лежить в основі формування як різних власників, так і різних форм власності (приватних, громадських, акціонерних, особистих та ін.). А характер привласнення результатів виробництва власниками засобів виробництва
дає змогу визначити і суть власності. Безоплатне привласнення результатів чужої праці дає підстави говорити про експлуататорську власність. Якщо учасник виробництва привласнює результат своєї праці – це трудова власність. При цьому
приватна власність може бути не тільки експлуататорською,
а й трудовою. У “Капіталі” йдеться передусім про приватнокапіталістичну власність як результат привласнення чужої
неоплаченої праці. І саме про знищення цієї форми власності
та об’єктивну необхідність “експропріації експропріаторів”
зроблено висновок на підґрунті аналізу закономірностей капіталістичного процесу виробництва.
А твердження, що соціалізм становить “знищення приватної власності”, випливало в ХIX столітті з неможливості на той
час формування великої трудової приватної власності, хоча
навіть у “Маніфесті” – програмовому документі робітничих
партій – особливо підкреслюється, що комуністи не мають на
меті знищення приватної власності, ґрунтованої на результатах своєї праці, “добытую своим трудом, собственность, образующую основу всякой личной свободы, для деятельности и
самостоятельности” [1, с. 39]. Понад те, у “Маніфесті” особли18
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во підкреслюється, що “практическое применение его основных положений… будет повсюду и всегда зависть от существующих исторических условий, и поэтому революционным
мероприятиям, предложенным в конце II раздела, отнюдь не
придается самодовлеющего значения” [1, с. 4].
Саме відносини працівників у сфері матеріального виробництва з приводу виробництва, розподілу (привласнення),
обміну і споживання речових (матеріальних) благ і є виробничими відносинами (економічними в повному розумінні цього
слова). Виробничі відносини виступають економічною основою (базисом) усієї системи відносин у суспільстві (політичних, соціальних, моральних тощо).
Самі виробничі відносини утворюються (формуються)
об’єктивно, незалежно від волі та бажання людей. Натомість
закономірність формування виробничих відносин визначається, вирішальною мірою, рівнем і характером розвитку
продуктивних сил, техніки та технології виробництва. У гранично спрощеній і всім доступній формі цей висновок сформульовано вже в 1847 р. у “Злиденності філософії”. “Ручная
мельница дает вам общество с сюзереном во главе, паровая
мельница – общество во главе с промышленным капиталистом” [4, с. 256]. І після смерті К. Маркса в передмові до англійського видання “Маніфесту” у 1888 р. Ф. Енґельс відзначає
особливу заслугу К. Маркса в розкритті внутрішньої закономірної зумовленості продуктивними силами виробничих відносин, а останніми – всіх інших відносин людей у суспільстві:
хоча “Манифест – наше общее произведение, тем не менее,
я считаю своим долгом констатировать, что основное положение, составляющее его (Манифеста. – В. В.) ядро, принадлежит Марксу. Это положение заключается в том, что в каждую
историческую эпоху преобладающий способ экономического производства и обмена и необходимо обусловленное им
строение общества образуют основание, на котором зиждется
политическая история этой эпохи и история ее интеллектуального развития, основание, исходя из которого, она только и
может быть объяснена.
К этой мысли, которая, по-моему мнению, должна для
истории иметь такое же значение, какое для биологии име19
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ла теория Дарвина, оба мы постепенно приближались еще за
несколько лет до 1845 г.” (підкреслено мною. – В. В.) [1, с. 11].
Обґрунтовуючи природно-історичний процес розвитку
суспільства в передмові “До критики політичної економії”,
опублікованої 1859 р., К. Маркс чітко формулює закон відповідності виробничих відносин характерові продуктивних сил.
“В общественном производстве своей жизни люди вступают в
определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют
определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный
базис, на котором возвышается юридическая и политическая
надстройка и которому соответствуют определенные формы
общественного сознания” (підкреслено мною. – В. В.).
І резюме: “Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы
жизни вообще” [5, с. 7].
Формулюючи “закон відповідності”, К. Маркс особливо
звертає увагу, що на певному щаблі свого розвитку матеріальні продуктивні сили суспільства приходять у суперечність з
наявними відносинами власності (як юридичним вираженням і закріпленням виробничих відносин у реальних відносинах), всередині яких вони досі розвивалися. З форм розвитку продуктивних сил ці відносини приватно-капіталістичної
власності перетворюються на кайдани виробничих відносин.
У суспільствознавчій літературі – як радянській, так і пострадянській – закон відповідності виробничих відносин характерові продуктивних сил ніхто не спростовує. Але водночас
стверджують, що виробничі відносини приходять у суперечність із продуктивними силами, і їх – виробничі відносини –
можна змінити силовим шляхом, забезпечивши проґрес у розвитку виробництва без будь-яких витрат (інвестицій) матеріальних або фінансових.
Така теоретична настанова для практики є не просто помилковою, а й небезпечною. Революцією (збройною або кольоровою) можна змінити тільки політичну владу. Диктатурою
(причому будь-якою) забезпечити проґрес ні матеріального
20
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виробництва, тим паче сучасного, ані виробничих відносин
неможливо.
Головним твором, що обґрунтував природноісторичну закономірність у розвитку суспільства та зумовленість соціальних, політичних і всіх духовних форм життя суспільства панівними в суспільстві виробничими відносинами, є “Капітал”
К. Маркса. У “Капіталі” показано передусім об’єктивні передумови, необхідні для зміни способу матеріального виробництва і відповідної перебудови суспільства; це – продуктивні
сили (техніка і технології) та виробничі відносини; людина
(працівник) з його інтелектом і моральністю. Людина як головна продуктивна сила, що створює нову споживчу вартість
і додаткову вартість (додану вартість, як кажуть сьогодні), і як
суб’єкт виробничих відносин.
Ці об’єктивні передумови закономірної зміни капіталістичного способу виробництва в узагальненій формі (формулюванні) зводяться до “централизации средств производства и
обобществления труда”. І коли ці процеси починають стримуватися і виявляються несумісними з “капіталістичною оболонкою” (а такою “оболонкою” об’єктивних виробничих відносин
є приватно-капіталістична власність на засоби виробництва),
ця оболонка “вибухає”. “Бьет час капиталистической частной
собственности. Экспроприаторов экспроприирую” [6, с. 773].
Ключовим тут є розуміння, що силовим шляхом (експропріацією) усувається не будь-власність, а саме приватно-капіталістична, джерелом якої є безоплатне привласнення власником засобів виробництва результатів праці найманих працівників (пролетарів). І тому цілком обґрунтовано і логічно
політична партія, що представляє соціальну силу, покликану
здійснювати цю експропріацію, вбачає сенс майбутнього справедливого суспільства у знищенні експлуататорської приватної власності.
Саме в цьому розумінні у програмі дій світового соціалістичного руху – “Маніфесті Комуністичної партії” (1847), розробленому К. Марксом і Ф. Енґельсом, суть соціалізму образно визначається одним положенням – “знищення приватної
власності” [1, с. 39].
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Основоположники наукового комунізму розглядали і соціалізм, і комунізм як тотожні за суттю поняття – влада народу
(демократія), знищення експлуатації та гноблення. Та оскільки реальну соціальну силу перетворення суспільства, неминуче
породжувану самою буржуазією, вони вбачали в робітничому
класі, який вимагав не просто політичної, а докорінної перебудови суспільства і називав себе комуністами, це положення набуло відображення і в назві програми партій робітничого класу.
На відміну від утопічних і буржуазних концепцій справедливого перетворення суспільства (феодальний соціалізм, дрібнобуржуазний соціалізм, німецький соціалізм, консервативний соціалізм, критично-утопічний соціалізм і комунізм та ін.)
у “Маніфесті” розкрито й історичну закономірність формування суб’єктивного чинника – реальної соціальної сили,
здатної реалізувати закономірність суспільного розвитку.
Це пролетаріат: “…Буржуазия не только выковала оружие,
несущее ей смерть, она породила и людей, которые направляют против нее это оружие, – современных рабочих, пролетариев” [1, с. 22].
Розвиток промисловості на основі машинного виробництва сформував два головні великі класи – буржуазію і пролетаріат. Пролетаріат як клас найманих працівників є позбавленим
засобів виробництва і вимушеним продавати свою робочу
силу, щоб вижити.
У середині ХIX століття величезна більшість найманих працівників були робітниками з переважанням у праці фізичних
зусиль. Так склалося уявлення, яке зберігається в багатьох дослідженнях суспільствознавців до теперішнього часу, що пролетаріат – це тільки робітники, а робітники – це ті, хто зайнятий переважно фізичною працею.
Уже в ХX столітті, й особливо у ХХI столітті, у праці робітників співвідношення у витратах фізичних і розумових зусиль
суттєво змінюється на користь останніх. А в армії експлуатованих працівників, позбавлених засобів виробництва, – пролетаріату – і змушених продавати свою робочу силу, виявляються всі, хто працює за наймом, включно й із самими науковцями, які досліджують соціально-класову структуру суспільства.
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Тому якщо й зберігати поняття “робітники” в сучасних
дослідженнях соціально-класової структури українського суспільства, то до них слід відносити всіх, хто працює за наймом,
або ж вводити поняття “наймані працівники”, з виокремленням груп, що входять до цього поняття, за інтересами та цінностями, що об’єднують їх: працівники, зайняті в матеріальному
виробництві, та бюджетники. Залежно від мети дослідження
в цих групах можна вирізнити й інші спільноти, об’єднані за
тими чи іншими соціальними позиціями. Скажімо: віковими,
поселенськими, статевими, мовними, етнічними та ін.
Відносини людей у сфері матеріального виробництва з
приводу виробництва, привласнення (розподілу), обміну та
споживання створюваного речового продукту і становлять
виробничі відносини (тобто економічні відносини сфери матеріального виробництва). Ці виробничі відносини являють
собою економічний базис (основу) всієї системи відносин у суспільстві в цілому (соціальних, політичних, моральних, духовних). Саме ці виробничі відносини і є базисною, визначальною
частиною “матеріальних життєвих відносин”, що охоплюють
всі інші соціальні спільноти (структури) та відносини між
ними й отримали назву “громадянське суспільство”. Оскільки загальновизнаним предметом політичної економії якраз і
є “виробничі відносини”, вона (політекономія) і є соціологією
сфери матеріального виробництва, яка розкриває внутрішню
будову громадянського суспільства, тобто його анатомію.
Якщо в системі суспільних відносин економічним базисом
виступають виробничі відносини, то стосовно суспільства в
цілому економічним базисом природно слугує матеріальне
виробництво.
Саме ж суспільство можна визначити як систему різних
соціальних спільнот (груп, класів), що відповідають певному
способові матеріального виробництва.
Якщо єдиним спільним об’єктом усіх соціальних і гуманітарних наук є суспільство і людина в суспільстві, то предмет соціології як науки становить пізнання закономірностей функціювання та розвитку власне відносин людей у всіх царинах
життя суспільства. Якщо говорити ще конкретніше, то соціологія з’ясовує закономірності перетворення населення певної
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території землі на народ країни, народу країни – на політичну націю, політичної нації – на громадянське суспільство.
Від ступеня розвиненості та зрілості цієї трансформації
людських спільнот залежить активність поведінки різних соціальних груп, класів як у політичному облаштуванні свого
життя, в управлінні загальнодержавними справами, так і в
економічній трансформації країни.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
І ДЕРЖАВА ПІСЛЯ ВИБОРІВ 2019 Р.
Аналізуються тенденції взаємин поміж громадянським суспільством
і державою після виборів у 2019 р. Зазначається, що в умовах нестійких інститутів висока концентрація влади у переважно патерналістському суспільстві несе ризики для крихкої демократії в Україні.
За цих обставин зростає потреба контрольних функцій громадянського суспільства як певного запобіжника щодо збереження демократичних орієнтирів і стратегічного євроатлантичного курсу країни.
За відносної поточної рівноваги суспільних авторитетів громадянського суспільства та державної влади їх взаємини визначатимуться вибором у спектрі стратегій поміж домінуванням, співпрацею та опором
залежно від подальшого розвитку суспільно-політичної ситуації, зокрема способу розв’язання військового конфлікту на Донбасі.
Ключові слова: громадянське суспільство, держава, концентрація влади, нестійкі інститути, демократія, політична комунікація.
Анализируются тенденции взаимоотношений между гражданским
обществом и государством после выборов 2019 г. Отмечается, что в
условиях неустойчивых институтов высокая концентрация власти в
преимущественно патерналистском обществе привносит риски для
хрупкой демократии в Украине. В этих обстоятельствах возрастает потребность контрольных функций гражданского общества как
некоего предохранителя для сохранения демократических ориентиров
и стратегического евроатлантического курса страны. При относительном текущем равновесии общественных авторитетов гражданского общества и государственной власти их взаимоотношения будут
определяться выбором в спектре стратегий между доминированием,
сотрудничеством и сопротивлением в зависимости от дальнейшего
развития общественно-политической ситуации, в частности способа
разрешения военного конфликта на Донбассе.
Ключевые слова: гражданское общество, государство, концентрация
власти, неустойчивые институты, демократия, политическая коммуникация.
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The paper analyses the main trends in the relationship between the state
and civil society in Ukraine after the two elections (presidential and
parliamentary) that took place in 2019. It is noted that against the backdrop
of rickety institutions, high concentration of power in a fairly paternalistic
society brings additional risks to a fragile democracy — like that of Ukraine. In
such a situation, civil society is even more supposed to perform a controlling
function, thereby playing the role of a “safety device” necessary to preserve
Ukraine’s democratic orientation, as well as continue a European and EuroAtlantic course. So long as there is a relative balance between the authority
of the state and civil society, the nature of relationship between them will
depend on the choice of an appropriate strategy from a range of alternatives
including dominance, cooperation and opposition. This choice will, in turn,
be based on the sociopolitical situation, particularly on the way of resolving
an armed conflict in the Donbas.
Keywords: civil society, state, concentration of power, rickety institutions,
democracy, political communication.

Президентські і парламентські вибори 2019 р., які завершилися перемогою В. Зеленського і його партії “Слуга народу”,
позначили перехід до нової політичної реальності та реконфігурації влади в країні. Вперше в історії незалежної України політична партія новообраного Президента здобула таку
переконливу чисельну більшість у парламенті, яка уможливила формування монокоаліції, не об’єднуючись з іншими
партіями. Ця ж парламентська монокоаліція під патронатом
новоствореного Офісу Президента сформувала і виконавчу
гілку влади – Кабінет Міністрів, і вже навіть встигла призначити новий склад ЦВК, більшість представників якого також
делеговані партією “Слуга народу”. Зрозуміло також і те, що
Президент сповна скористався своїми конституційними повноваженнями у призначеннях так званого силового блоку
(Міністерство оборони, СБУ і прокуратура) та МЗС України,
а також – у нових призначеннях регіональних адміністрацій.
Такий висококонцентрований контроль над державною
владою в усіх її гілках і також – великою мірою і над конституційними та законодавчими процесами однією політичною
силою навіть знімає питання щодо функціональних особливостей існуючого типу державно-політичного устрою країни
як парламентсько-президентської республіки. Принаймні
поки що – у теперішній період й досі високих показників дові26
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ри до нових посадовців та збереження політичної керованості
парламентської більшості. Висока концентрація влади, коли
це базується на широкому суспільному консенсусі щодо основних принципів державної політики, відкриває нові можливості – наприклад, для проведення багатьох непопулярних,
але необхідних реформ у країні. Водночас в умовах гібридного режиму та нестійких інститутів така владна конфігурація у
переважно патерналістському суспільстві несе загрози та ризики для самої все ще крихкої демократії у можливій перспективі посилення авторитарних тенденцій у країні. Зокрема, це
стосується зниження дієвості і без того слабкої системи балансів, стримувань і противаг різних влад, зокрема, коли йдеться
про такі інститути, як політична парламентська опозиція, незалежна судова система, дієві та відповідальні медіа.
Ці ризики значно підвищуються в умовах неусталеності
традицій, низької якості та ефективності демократичних інститутів в Україні і також в обставинах зовнішньої агресії та
збройного конфлікту, що тривають. Варто також наголосити,
що завершення післямайданного періоду 2014–2018 рр. також не позначилось поліпшенням громадської думки щодо
розвитку демократії в країні: більше половини респондентів
були незадоволені її розвитком у 2016 і 2018 рр., а частка тією
чи іншою мірою задоволених не перевищує 20%. Більше того,
на фоні сталого незадоволення якістю практик наявних інститутів в усе ще переважно патерналістському суспільстві залишаються спокуси авторитарних настроїв та “сильної руки”
як альтернативи демократії: так, у 2018 р. дві третини (60,5%)
респондентів тією чи іншою мірою погоджувались із твердженням, що “для нормального розвитку країнi потрібна “сильна
рука”, а не розмови про демократiю”.
Виникають питання: як за умов цих нових політичних і
владних конфігурацій зміняться (коли так) відносини держави та громадянського суспільства? чи завершився вже період “революції гідності”, коли громадянське суспільство,
представлене громадськими організаціями, волонтерами,
суспільними активістами і просто небайдужими громадянами, відігравало роль чи не головного політичного актора? чи
відбудеться своєрідна “демобілізація” цього політично активного суспільного сегменту, як це сталося після Помаранчевої
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революції 2004–2005 рр.?, і нарешті – чи зможе громадянське
суспільство стати своєрідним запобіжником для збереження
демократичних орієнтирів, стратегічного євроатлантичного
курсу країни та її модернізаційного реформування?
Великою мірою це поки що відкриті питання, адже поточна
суспільно-політична ситуація ще не є остаточно визначеною.
Втім, можна говорити про певні тенденції на основі інерції і
нових трендів післямайданної динаміки у відносинах держави і громадянського суспільства у 2014–2018 рр. Ці взаємини
можуть бути охарактеризовані, використовуючи термінологію А. Грамші, як постійна боротьба за владні позиції. І суттєву
зміну владної конфігурації поміж державою і громадянським
суспільством з посиленням владної суб’єктності останнього
слід вважати однією із важливих ознак його інституціоналізації у післямайданний період [1].
Прикладами зростаючого владного впливу громадянського
суспільства (громадських організацій та об’єднань, суспільних
активістів і волонтерів) була не лише реальна конкуренція з
державою за вплив та донорські ресурси у післямайданний
період, а й зміна влади та переконлива перемога на виборах
команди В. Зеленського. Адже цей електоральний успіх був
досягнутий не лише завдяки новаторській інформаційно-медійній кампанії, а й шляхом перетворення на гостру політичну зброю популярного антикорупційного наративу та розгортання відповідних інформаційних кампаній (щоправда, часто
бездоказових з точки зору їх непевної фактології і подальшої
судової перспективи) проти тоді ще чинної влади багатьма
новоствореними НУО та медійними проектними групами.
Здебільшого вони фінансувались (принаймні офіційно) західними ґрантовими фундаціями, які виходили із свого власного, непідтвердженого практикою розуміння ефективності та
універсальності своїх антикорупційних моделей [2]. Водночас з точки зору довгострокових інституціональних стратегій
справжньої боротьби з корупцією ці показово галасливі кампанії були малоефективними і радше вписувались у технології
антикорупційного популізму [3] з такими його проблемними
наслідками, як зростаюча суспільна зневіра, апатія та цинізм.
Іншою важливою ознакою зростання інституціонального
впливу громадянського суспільства можна вважати здобуття
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високого рівня суспільної довіри до громадських організацій
і особливо до волонтерів у період 2014–2018 рр. і збереження
цих позицій після “перезавантаження” влади у 2019 р. Сукупний рівень суспільної довіри (“цілком довіряю” і “переважно
довіряю”) до громадських організацій зріс майже втричі у цей
період – від 13,6% у 2012 р. до 33,5% у 2015 р. і навіть додав до
свого високого показника у 2019 р. (табл. 1). А волонтери як
представники громадянського суспільства є серед беззаперечних лідерів суспільної довіри, зберігаючи ці позиції й нині.
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Таблиця 1
Суспільна довіра до інститутів громадянського суспільства
і державної влади (“цілком довіряю” і “переважно довіряю”) (%)
Інститути
Громадські
організації та
благодійні фонди
Волонтери
Президент
Верховна Рада
Уряд
Суди

Водночас характерною новою тенденцією після виборів
2019 р. на фоні все ще високих електоральних очікувань є помітне зростання суспільної довіри до інститутів влади – Президента (46,9%), Верховної Ради (16,7%) та уряду (17,4%) (табл. 1).
І хоча значна частка суспільної довіри до влади концентрується на Президенті, можна говорити про значний кредит довіри
громадян для нової влади в цілому, зокрема, саме через стійку традицію її персоніфікації. Таким чином, коли розглядати
рівень суспільної довіри як соціальний капітал суспільного
авторитету і символічний владний ресурс, то після виборів
2019 р. уже спостерігається певний баланс поміж громадянським суспільством і державною владою, принаймні у їх конкуренції за суспільну популярність.
Звичайно, рівень суспільної довіри не є тотожним сукупності наявних ресурсів і можливостей громадянського суспіль29
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ства та державної влади. Адже навіть “слабка” держава періоду
2014–2018 рр. мала все ж більше ресурсних, адміністративних,
політичних та й силових можливостей для політичних рішень,
аніж “сильне” громадянське суспільство. Загалом взаємини
громадянського суспільства і державної влади залишались конкурентно напруженими і суперечливими у післямайданний
період 2014–2018 рр. Зокрема, це пояснювалось тим, що стратегія функціонування державної влади у цей період полягала не
в опорі на активне громадянське суспільство задля проведення
модернізаційних реформ, а радше в укладанні компромісних, а
й часто вимушених угод із старими регіональними та корпоративними елітами. Утиски щодо НУО, особливо регіональних,
та напади на активістів – це прояви та негативні наслідки цієї
стратегії. Водночас у сфері військової політики, захисту суверенітету та територіальної цілісності країни співпраця державної
влади та громадянського суспільства була доволі ефективною,
і переважна більшість громадських активістів та волонтерів залишались надійними партнерами держави.
Тому “перезавантаження” влади у 2019 р. з такими його
наслідками, як невизначені сценарії розвитку країни, спроби
політичного реваншу після Євромайдану та відкриті питання
щодо ціни компромісів у декларованих намаганнях та політиці по досягненню миру на Донбасі поставило громадянське
суспільство, зокрема його патріотично та “прозахідно” налаштовану частину, у складну амбівалентну ситуацію. Програш П. Порошенка на президентських виборах водночас став
політичною поразкою і цієї частини громадянського суспільства. Адже навіть ті його представники, які щиро вважали, що
саме діяльність колишнього Президента була основною перешкодою на шляху “до Європи”, навряд чи бажали приголомшливої перемоги нової політичної сили, яка “опирається на
“просту людину”, заграє з олігархами та не має потреби навіть
удавати, що співпрацює з активістами” [4]. Експерт влучно
окреслює три стратегічні помилки суспільних активістів у їх
взаємодіях з владою у період 2014–2018 рр.: 1) “неправильний
діагноз”, зокрема у нездатності та небажанні зрозуміти об’єктивну інституціональну природу низької ефективності держави та збереження багатьох корупційних явищ; 2) “безкінечна публічна істерика” – перетворення періодичних скандалів
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на суть політичної комунікації з владою, що стратегічно ослабило не лише владу, а й активістів як спільноту, та 3) “анархія
замість мереж” – брак інституціональної самоорганізації та
мережевої співпраці самого громадянського суспільства [4].
Намагаючись якщо не перехопити ініціативу щодо формування нового політичного порядку денного, то принаймні
означити певні запобіжники проти спроб та ознак політичного реваншу з приходом нової влади, вітчизняні громадські активісти розгорнули кампанію “червоних ліній” улітку 2019 р.
Декларованою метою кампанії є недопущення реваншу в
державній політиці у сферах євроінтеграції, територіального
устрою країни, а також щодо підтримки армії, декомунізації
та захисту української мови. У своєрідному попереджувальному ультиматумі владі представники громадянського суспільства окреслили в цілому 26 “червоних ліній”, які належать до
безпекових питань, зовнішньополітичних пріоритетів, економічних кроків, ідентичності (мови, освіти, культури), інформаційної політики та функціонування держави. Новостворений рух “Ні капітуляції!” проти політики урегулювання
конфлікту на сході за рахунок здачі національних інтересів
також став помітною складовою кампанії “червоних ліній”.
Водночас висока концентрація влади навколо Президента та його партії “Слуга народу” і великий кредит довіри
від більшості громадян до нової влади знову актуалізують
проблемні питання щодо ефективності та реального впливу меншості громадських активістів на процес прийняття
політичних рішень і більш широко – питання особливостей
функціонування громадянського активного сегменту в переважно патерналістському та конформістському суспільстві та
й ще за умов консолідації державної влади. Більше того, нова
влада, широко використовуючи популістські технології мобілізації власної підтримки, декларує та активно запроваджує
такі формати політичної комунікації “напряму” з широким
суспільством, в яких не лише громадські активісти, а й традиційні ЗМІ втрачають свою функцію посередників-медіаторів
поміж владою і суспільством.
В арсеналі владних політичних комунікацій також актуалізуються такі технології, як клонування штучних, керованих
державою чи корпоративними структурами псевдогромадських організацій, фінансування мережевих груп підтримки
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(так звані інтернет-“боти”) та замовних вуличних акцій, дискредитація громадянського суспільства та волонтерського
руху через прояви радикального націоналізму та екстремізму
тощо. Не варто скидати з рахунків також активне проникнення та доволі потужний вплив медійно комунікаційних ресурсів країни-агресора в умовах інформаційної гібридної війни.
У цих складних обставинах та нових владних конфігураціях з
відносною рівновагою суспільних авторитетів громадянського суспільства та держави їх взаємини можуть перебувати у
виборі серед спектру можливих стратегій поміж домінуванням, співпрацею і опором. Для громадянського суспільства ці
стратегії радше будуть змішаними і вибір актуалізацій цього
спектру великою мірою залежатиме від подальшого розвитку
суспільно-політичної ситуації та владної політики, зокрема
щодо способу розв’язання збройного конфлікту на Донбасі.
Питання взаємин громадянського суспільства і держави
було залучене і в наше моніторингове опитування. За його
результатами переважна більшість загальнонаціонального
масиву респондентів (61%) вважають, що громадські організації
повинні налагоджувати співпрацю та партнерські відносини
з державою, натомість 17% респондентів схиляються думки,
що громадським організаціям більш притаманна роль опонентів та критиків у взаєминах з державою. Також показовим
є те, що лише незначна частина респондентів (близько 5% загального масиву) вважають, що діяльність громадських організацій взагалі не потрібна (табл. 2).
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організацій взагалі не
потрібна

32

Громадянське суспільство і держава після виборів 2019 р.
В. Степаненко

Регіональний розподіл з дещо більшою пропорцією прихильників критичної позиції громадянського суспільства до
держави на Сході (21,4%) і більшою, ніж середня по масиву,
часткою прибічників партнерських стосунків між ними у
Центрі (близько 66%) (табл. 2) все ж не вельми відрізняється від
загальнонаціональних даних. Характерним індикатором про
домінування думки щодо необхідності співпраці поміж громадянським суспільством і державою є також те, що цю позицію
здебільшого поділяють і респонденти, які у другому турі Президентських виборів голосували за різних кандидатів: близько
62% респондентів, які голосували за В. Зеленського, і 58% респондентів – виборців П. Порошенка. Щоправда, респонденти – виборці П. Порошенка дещо більше наголошують на критичній
позиції громадянського суспільства щодо держави – їх частка у
20% є дещо більшою, аніж у середньому по масиву, натомість
серед респондентів – виборців В. Зеленського 16% погоджуються із цією позицією. Звичайно, оцінка позиції громадянського
суспільства щодо держави у громадській думці може змінюватись у конкретній політичній ситуації і залежно від політичних
орієнтацій громадян. Частково це також підтверджується і тим,
що близько 16% респондентів (а на Заході країни майже кожний п’ятий) не визначились у цьому питанні.
Водночас видається, що домінуючий тренд у громадській
думці про бажані партнерські стосунки та співпрацю громадянського суспільства і держави є не лише проявом загалом
позитивного уявлення про потребу конструктивної співпраці
різних політичних акторів у суспільно-політичному процесі
країни, а й також певним відображенням нових політичних
реалій з їх актуалізаціями політичних компромісів та примирення. Ці смисли також цілком вкладаються і в домінуючу популістську риторику нової влади та поєднуються з патерналістськими орієнтаціями багатьох громадян. У цьому
сенсі також показовим (і доволі послідовним з точки зору патерналістських орієнтацій) є те, що більшість респондентів,
відповідаючи на запитання “В яких сферах суспільного життя
повинні першочергово зосереджувати свою активність громадські
організації?”1, обрали як пріоритетні соціальну сферу (допомоРеспонденти могли обрати не більше трьох варіантів відповідей у цьому
питанні.
1
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га бідним, сиротам і соціально вразливим групам населення) – 54% респондентів та сферу охорони природи (екологічну діяльність) – 41% респондентів. Натомість лише близько 13% респондентів вважають пріоритетною для діяльності
громадських організацій сферу політики, включаючи виборчі
кампанії.
Є ще одна важлива особливість нової післявиборної політичної реальності, в якій визначатиметься характер взаємин
громадянського суспільства та держави. Йдеться про популізм як домінуючий тренд не лише вітчизняної, а й світової
політики. Значною мірою вітчизняний політичний процес
завжди був популістським у його орієнтаціях на державний
патерналізм у соціально-економічній сфері та тяжінні до декларативної “народної” політики. Одначе сучасні можливості
інформаційних технологій та ресурсний потенціал соціальних мереж здатні робити цей вплив вирішальним і вже небезпечним для подальшого існування держави. Відтак нові виклики для вітчизняного громадянського суспільства пов’язані
з реалізацією його потенціалу для формування раціональної
критичної свідомості громадян та їх відповідальних суспільних настанов через практику активної громадянської участі.
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ПІСЛЯВИБОРЧІ ЗМІНИ
І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
Радикальні зміни громадської думки у ставленні до владних
інституцій, які відбулися внаслідок президентських і парламентських
виборів, по-новому ставлять питання взаємовідносин громадянського
суспільства та влади. Як ці зміни вплинули на громадянське
суспільство, чи змінилася його роль як рушія суспільних змін?
Чи налаштоване громадянське суспільство на співпрацю з владою?
Ці питання є предметом аналізу даної статті.
Ключові слова: громадянське суспільство, громадські об’єднання,
довіра до державних і недержавних інституцій, готовність до
протестів, суспільні почуття.
Радикальные изменения общественного мнения в отношении к
институтам, которые произошли в результате президентских и
парламентских выборов, по-новому ставят вопрос взаимоотношений
гражданского общества и власти. Как эти изменения сказались
на гражданском обществе, изменилась его роль как движителя
общественных перемен? Настроено ли гражданское общество на
сотрудничество с властью? Эти вопросы являются предметом
анализа в статье.
Ключевые слова: гражданское общество, общественные объединения,
доверие к государственным и негосударственным институтам,
готовность к протестам, социальные чувства.
A dramatic shift in public opinion in terms of state institutions, which has
happened due to the 2019 presidential and parliamentary elections, poses
anew the question of the relationship between the state and civil society.
What impact has this shift had on Ukraine’s civil society? Has it fed into
the latter’s role as a driver of social change? Is the civil society willing to
cooperate with the state? These issues are discussed in the paper.
Keywords: civil society, civil society organisations (CSOs), trust in state
institutions and CSOs, readiness to protest, public moods.

Громадянське суспільство завжди відігравало в Україні особливу
роль. Масовий рух за незалежність України, обстоювання принципів
демократії, боротьба за чесні справедливі вибори – усі ці чинники
дали змогу Україні вистояти й не перетворитися на “другу Білорусь”, повторити долю Росії, яка в період перебудови, здавалося, була взірцем демократичних перетворень.
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Активне громадянське суспільство у вирішальні період
рятувало країну – від загрози встановлення авторитарного режиму (Помаранчева революція), від зміни проєвропейського
вектору розвитку (Революція гідності). А після агресії Росії
волонтерський рух, масова допомога армії дали змогу відстояти незалежність країни. Активно включилося громадянське
суспільство й у процеси здійснення необхідних реформ, зокрема, таке унікальне об’єднання, як “Реанімаційний пакет
реформ”, до якого увійшли 82 громадські організації, що забезпечували 22 напрями реформ.
Загалом у всіх вимірах рівень розвитку громадянського
суспільства в Україні оцінювався істотно вище, ніж інші суспільні параметри.
У відомому щорічному рейтингу рівня демократичного
розвитку “Нації в транзиті”, що його вимірює організація
“Freedom House”, рівень розвитку громадянського суспільства за увесь період з 2009 по 2018 р. оцінюється позитивно –
від 2.25 до 2.75 бала1 (табл. 1), тоді як державні інституції переважно негативно – демократичність центральної та місцевої влади, юстиції, не кажучи вже про корупцію [1]. Відносно
позитивно виглядають виборчі процеси, і тут слід згадати ту
роль, що її відіграють на виборах громадські організації щодо
контролю за чесністю виборів.
Водночас впливовість громадянського суспільства – як у
вигляді громадських організацій, так і як безпосередньо масових рухів і протестних акцій – була зумовлена тим, що довіра
до нього істотно перевищувала довіру громадян до державних інституцій. Особливо зросла впливовість громадянського суспільства після Революції гідності, притому, що довіра
до державних інституцій швидко впала після виборів. Так,
за даними моніторингу Інституту соціології у 2014 р., після
президентських виборів довіра до новообраного Президента становила 34%, не довіряли – 35% (2.8 бала за 5-бальною
шкалою), а довіра до організацій громадянського суспільства
(благодійних фондів, громадських асоціацій, об’єднань) становила 44%. Проте далі з року в рік довіра до Президента Порошенка падала (17,5% довіри і 2.3 бала у 2015 р., 10,6% і 2.1 бала
Шкала рівня демократичного розвитку вимірюється за 7 балами, де “1”
означає найвищий розвиток демократичних процесів, а “7” – найнижчий.
1
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Нації в транзиті: Україна
(у балах, за 7-бальною шкалою)

І. Бекешкіна

Таблиця 1

Корупція

Незалежна
юстиція

Місцева
демократична
влада

Незалежні
медіа

Громадянське
суспільство

Виборчі
процеси

Державна
демократична
влада

4.39 4.39 4.61 4.82 4.86 4.93 4.75 4.68 4.61 4.64

5.75 5.75 5.75 6.00 6.00 6.25 6.00 6.00 5.75 5.75

5.00 5.00 5.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.75 5.75

5.25 5.25 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.25 5.00 4.75

3.50 3.50 3.75 4.00 4.00 4.25 4.00 4.00 4.00 4.25

2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.50 2.25 2.25 2.50 2.75

3.50 3.50 3.50 3.75 4.00 4.00 3.50 3.50 3.50 3.50

5.00 5.00 5.50 5.75 5.75 6.00 6.00 5.75 5.75 5.75

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Загальний
показник
демократії

у 2016 р., 11,2% і 1.9 бала у 2017 р., 7,8% і 2.0 у 2018-му). Довіра
до інших державних інституцій була просто провальною: до
Верховної Ради – 8,6%, 8,3%, 5,7%, 5,3%, 4,7% у 2014–2018 рр.; до
уряду – 17,2% у 2014 р., а далі – різко вниз: 8,7% у 2015 р., 6,5%
у 2016 р., 7,1% у 2017 р. та 6,2% у 2018-му. Такими ж, украй низькими були показники довіри й до усіх правоохоронних органів.
А от довіра до організацій громадянського суспільства з
року в рік зростала: 33% і 2.9 бала у 2015 р. та 2016 р., 37% і
2.9 бала у 2017-му, щоправда, дещо менше – 27,5% і 2.8 бала у
2018 р. А довіра до волонтерів (які теж є невід’ємною частиною
громадянського суспільства) зросла вище, ніж завжди традиційно висока довіра до церкви: у 2015 р. волонтерам довіряли
58,6%, у 2016 р. – 53,2%, у 2017 р. – 55,5%, у 2018 р. – 46,1%.
У цій ситуації, коли немає довіри до органів влади, а недержавні організації показали свою ефективність, властивий для
українського суспільства патерналізм набув нетрадиційної
форми: саме на громадський сектор, особливо на волонтерів,
громадяни покладали надії і сподівання щодо потрібних у
суспільстві позитивних змін.
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Так, формування антикорупційного суду громадяни були
готові довірити представникам від антикорупційних громадських організацій (48%) та ще експертам із західних країн
(38%), але не самим суддям (95%) і не депутатам Верховної
Ради (13%) чи представникам Президента (5%) [2, с. 17].
Так само й у процесі очищення судової влади від недоброчесних суддів громадяни найбільше схильні були довіритися
не офіційним інстанціям, а представникам громадськості – 47%,
дещо менше – експертам з західних країн (29%) та юристам, які
не працювали суддями (23%), ще менше надій покладалося на
Президента (16,5%) та Верховну Раду (13%), а найменше довіри
до органів суддівського самоврядування (8%) [2, с. 18].
Проте це зростання довіри до громадських організацій і
сподівань на ефективність їх діяльності не привело до зростання суспільної активності громадян. Як свідчать результати
моніторингу, відсоток населення, що є членами якоїсь з громадських і політичних організацій, є відносно стабільним –
18% на самому початку моніторингу, у 1994 р. і 17% у 2019-му.
Причому йдеться не лише про власне громадські організації
чи суспільно-політичні рухи, до яких належить, відповідно,
1,7% та 1,4% опитаних, а й про найширший спектр громадських об’єднань: і спортивні клуби (3%), і клуби за інтересами
(3,4%), і творчі спілки (1,1%), і церковні громади (2,8%), тобто
загалом у країні до організованих громадських структур належить лише 18% громадян.
Водночас варто згадати, що в усіх подіях Помаранчевої
революції та Революції гідності брали участь 15% громадян.
Тому важливими є не тільки кількісні характеристики
громадянського суспільства, а і його “якість”, готовність до
лідерства в реалізації необхідних суспільних змін.
Радикальні зміни, що сталися в українському суспільстві
внаслідок президентських і парламентських виборів, істотно
змінили політичну ситуацію в суспільстві. Уперше за всю
історію виборів новообраний президент отримав у другому
турі 73% голосів виборців і став переможцем майже в усіх
областях (за винятком Львівської), в усіх вікових та освітніх
групах. Уперше за всю історію незалежної України політична
партія (по суті, новоутворена) отримала монопольну більшість
у Верховній Раді та монопольно сформувала уряд.
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Загалом результати виборів були надзвичайно позитивно
сприйняті у суспільстві, що відобразилося в істотному
зростанні оптимістичних настроїв і впевненості у змінах на
краще. Зокрема, моніторинг Інституту соціології цього, 2019 р.
засвідчив, що вдруге за увесь час опитувань (з 1994 р.)
громадяни у більшості – 51% зійшлися на думці, що в Україні
є політичні лідери, які можуть ефективно керувати країною,
не згодні з цим 22%. Уперше це було після Помаранчевої
революції, у 2005 р., коли 50% громадян уперше побачили
таких, на їхню думку, ефективних лідерів. Так само вдруге
в історії країни громадяни визнали, що є політичні партії та
рухи, яким можна довірити владу: у 2005 р. так вважали 43%, у
2019 р. – 46% (протилежну думку мали, відповідно, 23% і 25%).
Моніторинг 2019 р. засвідчив найнижчі за увесь час
опитувань протестні настрої в суспільстві (табл. 2–3).

2006

2008

2010

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

Таблиця 2
Як Ви вважаєте, наскільки можливі зараз у Вашому місті/
селі масові виступи (мітинги, демонстрації) населення проти
падіння рівня життя, на захист своїх прав? (%)
2004

40,1 47,6 56,5 54,7 53,8 62,5 59,4 59,1 38,8 50,4 55,6 47,6 62,2

2000

Важко сказати

22,6 28,7 21,2 19,3 19,9 19,3 18,8 20,6 26,4 20,3 17,7 23,0 14,3

2017

2019

Таблиця 3

0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,.0 0,3 0,0 0,0

0,3 0,0

2016

Якщо такі мітинги, демонстрації відбудуться,
Ви особисто братимете в них участь чи ні? (%)
2014

39

35,4 43,6 48,2 45,8 46,3 50,1 48,1 52,6 43,4 47,2 56,4 45,0 58,7

2013

Скоріше, ні

2012

35,2 25,4 28,0 30,7 29,5 28,3 26,8 22,0 29,6 27,0 21,1 29,1 17,4

2010

Скоріше, так

2008

29,2 31,0 23,7 23,5 24,0 21,4 25,0 25,1 26,9 25,7 21,4 25,9 23,9

2006

Важко сказати

2004

0,4 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 1,1 0,0 0,0

2000

Не відповіли

2018

0,1

Не відповіли

Досить імовірні 37,0 23,7 22,2 26,1 26,2 18,1 21,6 20,2 34,7 29,3 26,4 29,1 23,3

Малоймовірні

1998
1998
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Як свідчать результати опитувань, наведені у таблицях,
у 2019 р. після виборів відсоток громадян, які вважали
малоймовірними можливості виникнення масових протестів,
був найнижчим за всі часи незалежної України – 62% і так само
найнижчий відсоток тих, хто готовий брати участь у таких
протестах – 17%.
Значно покращилися й інші показники, які свідчать про
зростання позитивних очікувань та сподівань у суспільстві.
Отже, можна зробити висновок, що новобрана влада
після виборів набула надзвичайно високої як для України
підтримки в суспільстві.
Водночас ці радикальні політичні зміни, які порівнюють
з Майданом і називають “електоральною революцією”, не
були результатом дій громадянського суспільства, принаймні
організованого. Навпаки, громадські організації та аналітичні
центри намагалися ввести виборчу кампанію в раціональне
русло, домагаючись відповідей на важливі для суспільства
питання від кандидатів на президентських виборах і учасників
парламентських виборів. Результати виборів більшою мірою
були не наслідком раціонального вибору, класичного “rational
choice”, а радше емоційною мотивацією обрати принципово
нових людей, і непричетність до політики, навіть відсутність
політичного досвіду була радше плюсом, ніж мінусом.
Київський міжнародний інститут соціології провів опитування
одразу після другого туру президентських виборів, і партія
“Слуга народу” отримала 44% голосів, при тому, що на той час
не було відоме прізвище жодного з кандидатів від цієї партії,
навіть лідера, не кажучи вже про виборчу програму.
Радикальні зміни політичного ландшафту, зміни
громадської думки у ставленні до владних інституцій поновому ставлять питання взаємовідносин громадянського
суспільства та влади. Як ці зміни відбилися на громадянському
суспільстві, чи змінилася його роль як рушія суспільних змін?
З одного боку, довіра громадян до громадських організацій не
лише не зменшилася, а й навіть зросла: за даними моніторингу,
у 2019 р. довіра до громадських організацій становила 38% і
3.0 бали за 5-бальною шкалою. Проте якщо раніше довіра
до громадських організацій, особливо ж до волонтерів, була
значно вищою, ніж довіра до усіх державних інституцій, за
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винятком армії, то після виборів ситуація істотно змінилася і
особливу довіру, а отже, й сподівання отримав новообраний
президент.
Якщо у 2018 р. громадяни вважали основними рушіями
здійснення в Україні необхідних реформ рівною мірою уряд
(31%), президента (24%), громадські організації та волонтерів
(25%), населення (25%), країни Заходу (25%), Міжнародний
валютний фонд, Світовий банк (25%), то після виборів, у
серпні 2019 р. усі сподівання покладалися на новообраного
Президента Володимира Зеленського (66%), новообрану
Верховну Раду (43%) та ще не призначений майбутній
уряд (35,5%). Усі інші інституції здійснення реформ істотно
втратили у своєму значенні – громадські організації країни
Заходу, МВФ та Світовий банк, учені [3].
Аналогічні результати засвідчив і моніторинг Інституту
соціології: найбільш позитивно, на думку населення,
впливають на зміни, що відбуваються у житті країни, молоді
політики, що прийшли до уряду та парламенту останнім
часом (табл. 4).
Водночас зауважимо, що майже рівною мірою громадяни
покладають сподівання й на волонтерів, позитивно оцінюють
роль у змінах журналістів-розслідувачів й блогерів, а також
неурядових громадських організацій, громадських активістів,
учасників АТО. А от міжнародні фінансові організації, які
раніше громадяни вважали не меншими рушіями реформ,
ніж українські державні інституції, як бачимо, різко втратили
підтримку населення, більше того, їхня роль зараз оцінюється
переважно негативно, і це, звісно, є проблемою, яку потрібно
розв’язувати інформаційними засобами.
Оскільки громадські об’єднання та громадські активісти
не втратили своєї ваги в очах громадян як позитивні рушії
змін, важливим є питання: наскільки новообрана влада
підтримується активною частиною суспільства, яка хоча й
становить меншість, проте, як свідчить увесь попередній
історичний досвід, спроможна чинити істотний вплив на
ситуацію в країні, а у вирішальний час навіть кардинально
міняти вектор розвитку?
Передусім зазначимо, що абсолютна більшість членів
громадських об’єднань у другому турі теж підтримали Зеленсь41
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13,7

23,0

44,5

25,9

13,7

17,8

49,4

15,6

24,6

18,4

10,2

4,6

6,9

35,8

28,0

11,5

57,1

-4,3

-12,0

-4,7

+12,8

+39,9

+19,0

-22,1

-10,2

+37,9

- 41,5

Баланс
Позитивно Негативно позитивного
впливають впливають і негативного
впливів

Таблиця 4
На Вашу думку, хто з названих нижче найбільш
позитивно впливає на зміни,
які відбуваються у житті країни? (%)
Що впливає

12,6

18,1

Досвідчені політики, що вже давно
при владі

13,8

Релігійні діячі
Керівництво міжнародних
фінансових організацій (МВФ,
Світовий банк та інших)

Представники великого бізнесу
Представники середнього і малого
бізнесу
Волонтери, що працюють у різних
сферах нашого життя
Неурядові громадські організації,
громадські активісти

Молоді політики, що прийшли до
уряду та парламенту останнім часом
Керівники місцевої влади різних
рівнів

Іноземні радники та дипломати

+13,4

-7,4

9,0

17,6

+22,2

22,4

10,2

8,0

–

-11,4

30,2

3,3

–

18,1

8,5

11,2

6,7

7,1

Учасники АТО (ООС)
Члени недержавних воєнізованих
формувань (національні дружини,
С-14 та інші)
Учасники протестних акцій
Журналісти-розслідувачі,
популярні блогери
Ніхто з перелічених не впливає
позитивно на зміни
Важко сказати

кого, хоча й з дещо меншою перевагою, порівняно з рештою
населення: згідно з даними моніторингу у другому турі
президентських виборів за Зеленського проголосували 71%
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Не члени ГО
2018
2019
18,8
31,0
3,8
2,1
4,7
5,9
19,3
8,9
10,8
15,8
24,3
13,6
3,7
2,9
14,4
7,0
42,9
58,3
38,8
24,2
13,5
20,9
22,5
10,7
0,1
0,1
5,4
3,9

І. Бекешкіна

Загалом
2018
2019
20,1
32,8
3,7
2,2
5,1
6,8
18,2
8,5
11,5
16,4
23,4
13,8
4,2
3,7
14,1
6,9
43,4
57,9
37,6
23,4
15,2
22,0
21,1
10,7
0,1
0,2
5,8
3,9

Таблиця 5

виборців з членів громадських об’єднань і 79% – не членів, за
Петра Порошенка – відповідно, 25% з членів і 16% – з не членів.
Водночас, за даними моніторингу, члени громадських
об’єднань, так само, як і громадяни загалом, після зміни влади
вважали, що є ефективні лідери, які здатні керувати країною
(51%), та партії, яким можна довірити владу (44%).
Так само члени громадських об’єднань після виборів
поділяли загальний піднесений настрій у суспільстві, що добре
ілюструють дані, наведені у таблиці 5. Вдруге за час опитувань
(після Помаранчевої революції) серед почуттів, які відчувають
громадяни, коли думають про майбутнє України, на друге
місце після надії вийшов оптимізм – зростання у півтора раза,
з 20% до 33%. Домінуючим почуттям як була, так і лишається
надія, проте якщо у 2018 р. надію відчували 43% громадян,
то у 2019 р. – вже 58%, однаково, як члени ГО, так і не члени.
А от відчуття оптимізму явно більш притаманне саме членам
ГО – 41%, так само серед членів ГО більше виражені почуття
інтересу, упевненості, радості, задоволеності і менше – тривоги.

Члени ГО
2018
2019
26,6
41,3
3,3
2,6
6,9
11,2
12,5
6,4
14,8
19,2
19,1
15,1
6,6
7,4
12,8
6,7
46,7
56,4
31,6
19,5
23,4
27,2
14,5
10,6
0,3
0,1
7,9
4,2

Якi почуття виникають у Вас,
коли думаєте про майбутнє України? (%)

Оптимiзм
Байдужiсть
Радiсть
Безвихiдь
Упевненiсть
Розгубленiсть
Задоволенiсть
Песимiзм
Надiя
Тривога
Iнтерес
Страх
Iнше
Важко вiдповiсти
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Таблиця 6

Таким чином, можна зробити висновок, що члени
громадських об’єднань, так само, як і інші громадяни,
позитивно сприйняли радикальні зміни у владі – з надією та
оптимізмом.
А про готовність до співпраці із владою переконливо
засвідчують відповіді членів ГО на запитання моніторингу
щодо відносин громадських організацій з державою (табл. 6).
На Вашу думку, громадські організації
передусім мають бути... (%)

Опонентами та критиками держави

4,5

64,4

20,2

17,5

5,5

60,5

16,4

16,4

5,3

61,2

17,1

Не члени Україна
ГО
загалом

Партнерами держави у спільній діяльності

10,9

Члени
ГО

Діяльність громадських організацій взагалі
не потрібна
Важко сказати

Отже, після парламентських і президентських виборів в
Україні, можливо, вперше склалася вкрай сприятлива ситуація
для реалізації в суспільстві необхідних реформ: єдність президентської, законодавчої та виконавчої гілок влади, довіра
і населення, і активних громадян до президента, Верховної
Ради та уряду та позитивні очікування, готовність членів
громадських об’єднань бути партнерами держави у спільній
діяльності. Чи вдасться новобраній влади скористатися такою
сприятливою суспільною ситуацією для здійснення давно
назрілих змін – питання відкрите.
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(НЕ)РІВНІСТЬ І (НЕ)СПРАВЕДЛИВІСТЬ
В УЯВЛЕННЯХ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Найближчою асоціацією до слова “нерівність” не лише соціологи та
економісти, а й громадяни вважають “несправедливість”. Нерівність
у явному і латентному втіленні є деякий неусувний стан спільного
життя індивідів, на який доводиться зважати, враховуючи його наказові приписи у безлічі повсякденних ситуацій. “Несправедливість”
виступає оцінкою тих розривів та розмежувань в оснащеності ресурсами і можливостями між вузлами (східцями) ієрархічних конструкцій, які уособлюють те, що заведено іменувати соціальним порядком.
На підставі даних моніторинґового дослідження Інституту соціології НАН України 2009–2019 рр. проаналізовано особливості сприйняття українцями загалом і представниками різних класів соціальної
справедливості як цінності, умов її реалізації в Україні та західних
країнах, а також чинників її леґітимації.
Ключові слова: соціальна нерівність, соціальна справедливість,
сприйняття соціальної справедливості, соціальний клас, Україна, західні країни.
Ближайшей ассоциацией к слову “неравенство” не только социологи и
экономисты, но и граждане, считают “несправедливость”. Неравенство в явном и латентном воплощении есть некоторое неустранимое состояние совместной жизни индивидов, с которым приходится
считаться, учитывая директивность его предписаний во множестве
повседневных ситуаций. “Несправедливость” выступает оценкой
тех разрывов и разграничений в оснащенности ресурсами и возможностями между узлами (ступенями) иерархических конструкций,
олицетворяющих то, что принято называть социальным порядком.
На основании данных мониторингового исследования Института социологии НАН Украины 2009–2019 гг. проанализированы особенности
восприятия украинцами в целом и представителями разных классов социальной справедливости как ценности, условий ее реализации
в Украине и западных странах, а также факторов ее легитимации.
Ключевые слова: социальное неравенство, социальная справедливость, восприятие социальной справедливости, социальный класс,
Украина, западные страны.
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Sociologists and economists, as well as laypeople, consider “injustice”
to be the closest association with “inequality”. The latter, in both an
explicit and a latent form, is an inherent state of societal life for individuals
to reckon with, given the categorical nature of its prescriptions in a host
of everyday situations. The word “injustice” acts as an evaluation of gaps
and differences in the availability of resources and opportunities between
the nodes (or steps) of hierarchical structures that embody what is commonly
called social order. Using the data of the “Ukrainian Society” survey
for the years 2009–2019, the authors analyse the distinguishing
characteristics of respondents’ attitudes towards social justice as a value,
their views on the conditions under which justice can be achieved in Ukraine
and Western countries, as well as on the factors conducive to its legitimation.
The evaluations given by members of different social classes, as well as by
the full sample of respondents, are compared to each other.
Keywords: social inequality, social justice, perception of social justice,
social class, Ukraine, Western countries.

На запитання про найближчу асоціацію до слова “нерівність” соціологи та економісти без зволікання, будьте певні, дадуть відповідь — “справедливість/несправедливість”.
Свідчень цього виявляється так багато, що на підтвердження
досить навести кілька елементарних прикладів. У загальнодоступній електронній бібліотеці на запит про книги, в яких
зустрічається сполучення слів “inequality and justice”, ви отримаєте сотні посилань (і залишитеся в переконанні, що у бібліотеках університетів подібних книг ще більше, не кажучи вже
про статті). В англійському варіанті книги Дж. Стиґліца “Ціна
нерівності. Чим розшарування суспільства загрожує нашому майбутньому” [1] слово “justice” знайдено програмою для
читання 41 раз, а “unfair” та “unjust” – 33 рази. В іншій книзі
того ж автора “Великий поділ. Нерівність у суспільстві, або
Що робити решті 99% населення? ” [2] ці слова зустрічаються
33 і 25 разів відповідно.
Водночас у симбіозі “нерівність – несправедливість” дослідники розпізнали й установили деякі особливості та відмінності. Чи не передусім нерівність є деякою архітектонікою
улаштування суспільства в цілому, соціальних інститутів,
організацій і спільнот, головними вертикальними вимірами
яких є багатство, влада, честь і слава (визнання, престиж). Для
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більш чи менш упевненого виявлення ієрархічних структур
такого роду, які, своєю чергою, упорядковують взаємодії між
різними суб’єктами, вони забезпечені зручними для зчитування символами та знаками дистанцій, відмінності у значущості та суспільному статусі. Загалом, нерівність у явному і
латентному втіленні є деяким неусувним станом спільного
життя індивідів, чию присутність доводиться враховувати і на
чиї наказові приписи необхідно зважати у безлічі повсякденних ситуацій. І тоді “несправедливість” виступає оцінкою тих
розривів і розмежувань між вузлами (східцями) ієрархічних
конструкцій, що мало не повністю збігаються із тим, що прийнято іменувати соціальним порядком, а також означає розуміння асиметрії щодо міри оснащеності ресурсами та можливостями вузлів/східців. Вона (“несправедливість”) точно є
“колективним уявленням”, у власне дюркгайміанському сенсі.
Понад те в сучасних умовах, коли останні півстоліття економічна нерівність, згідно із усією ретельністю неодноразово
перевіреними твердженнями, зростала як у ґлобальному, так і
в локальному масштабі, й такий стан справ не визнається терпимим, “несправедливість” функціонує у громадській думці
й мережах в якості “колективної універсалії”. Це річ – слово з
того ж лексикону соціології Е. Дюркгайма є настільки неусувною, наскільки ж неподатливою до зовнішніх дій, неусувною
із соціально-політичних дебатів, засобів масової комунікації
та розмов у сімейному колі та з друзями. Останнє означає, що
й відчуття несправедливості є “універсалією”, втілюючись і
виявляючись у певних афективних станах: роздратування,
обурення, гніву, незгоди, пригнобленості, апатії.
З того, що несправедливість не є тактильною і масово представленою легко впізнаними візуальними образами, зовсім не
випливає, ніби вона ефемерна. Несправедливість, безумовно,
менш матеріальна порівняно зі структурами нерівності. Очевидна неможливість її скільки-небудь точного вимірювання; у
вжитку залишаються розпливчасті оцінки міри неприйнятності, що їх виносять експерти або звичайні громадяни, оцінки
без меж, здатних упевнено відокремлювати їх одна від одної,
без знаків, що мали б їх беззаперечно засвідчувати. Та все ж
несправедливість – це екзистенціал тієї ж властивості, що й
нерівність: її присутність невідбутна. А масштаб присутності
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значно більший за масштаб присутності справедливості. Світ
людей загалом є переважно обурливим і упередженим, сповненим домінування, насильства, збройних конфліктів, ідеологій, інтересів та інтерпретацій, що не припиняють змагатися,
уперто нагадуючи про сумну долю, біль і смуток – незвані та
завжди поруч.
Наявні у розпорядженні дослідників концепції справедливості, незалежно від того, дотримуються вони традиції
Дж. Роулза чи ухиляються від неї, ніяк не пояснюють існування величезних масивів неправильних, нечесних, незаслужених, принизливих асиметрій і розмежувань, так само як і
неправедності ґлобальної економічної нерівності, що травмує
і шокує. Цей коґнітивний дисонанс спонукав М. Ґудгарта [3]
до створення теорії несправедливості – зв’язного комплексу
понять про політику і практику деформацій у різних царинах
(вимірах просторів) спільного життя людей; наративу про те,
що відбувається у реальному світі всупереч привабливо ідеалізовуваним уявленням про належне, здійсненне, доброчесне,
заспокійливе. Факт, згідно з яким у філософії й політичній
теорії розробляються переважно теорії справедливості, переконливо доводить домінування антипода цього морального
ідеалу, домінування несправедливості у світі людей.
Звісно, “рівність” і “справедливість” являють собою цінності, соціальні блага особливого кшталту: хоч би яким був запит на них, їх вічно бракує, їх ні за яких обставин не буває з
надлишком, їх перманентно не вистачає. Ось чому нерівність
передусім означає дефіцит рівності – у книзі “Великий поділ.
Нерівність у суспільстві, або Що робити решті 99% населення? ” слово “equality” програма для читання знайшла 80 разів,
у 2,4 раза частіше, ніж слово “justice”. За Дж. Стиґліцом, ціною
нерівності, окрім іншого, виявляється бідність держав, націй,
соціальних спільнот і груп у володінні такими високо цінованими, життєво важливими у світі людей благами (ресурсами),
як рівність і справедливість.
Соціологи, що вивчають правила та особливості відтворення множинних різновидів соціальної нерівності, паралельно з
іншими інститутами соціалізації, багато десятиліть привчали
пересічних громадян до нерозривності зв’язки “нерівність –
несправедливість”, або ж, інакше, культивували сприйнятли48
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вість до дефіцитарності рівності та справедливості. Відбувалося це у процесі масових обстежень, коли респондентів просили оцінити, наскільки справедливими/несправедливими є
відмінності між багатими і бідними в доступі до освіти, медичних послуг, престижних посад, культури; якими в країні є
відмінності в доходах, добробуті, виплачуваних податках.
Утім, все куди ґрунтовніше. Л. Болтанскі та Л. Тевено у
книзі “Критика та обґрунтування справедливості. Нариси соціології ґрадів” [4] виходять з того, що пульсації соціальності й
повсякденності початково сприймаються та інтерпретуються
крізь призму справедливості. Так відбувається внаслідок того,
що в індивідів у процесі соціалізації формується здатність (навичка) виправдовувати ситуації, переважні вибори, дії, домагання, бажання і наміри, надаючи їм більшої справедливості.
Природною асоціацією зі словом “нерівність” буде “економічна нерівність”. Саме про неї голосно і переконливо говорять економісти, зокрема, нобелівські лауреати, керівники
аналітичних підрозділів Світового банку і Міжнародного валютного фонду, академічні вчені, чиї книги та статті коментують і популяризують традиційні та сучасні медіа. І це має
наслідки: велика за обсягом робота Т. Пікеті про динаміку та
джерела економічної нерівності “Капітал у ХХI столітті” [5]
стала бестселером, розійшлася небаченими для книг такого роду тиражами в багатьох країнах. Адже з тим самим – з
нерівністю можливостей купувати певні види товарів, послуг
та інших благ – щодня мають справу будь-які громадяни на
підставі простої операції співвіднесення свого доходу із цінами в магазинах, в органах надання послуг, на ринках, а також
зіставлення своєї платоспроможності з можливостями сусідів,
знайомих, людей з референтної групи, значущих інших, відомих і знаменитих.
Тому, окрім з’ясування умов доступу до матеріальних ресурсів, що кількісно та якісно відрізняються, соціологи запитують у респондентів, наскільки справедливим у суспільстві є
розподіл шансів і можливостей отримати хорошу освіту, бути
здоровим і прожити довге життя, обійняти престижну посаду,
здійснити мобільність. Маючи на увазі не справедливість взагалі, але конкретний її різновид – дистрибутивна (розподільна) справедливість, вчені не сумніваються в тому, що опиту49
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вані чутливі до диспропорцій у добробуті та винагородах, до
переваг, до непереборних власними зусиллями фінансових і
юридичних обмежень доступу до життєво значущих благ.
Л. Болтанскі й Л. Тевено у згаданій вище книзі показали,
наскільки великим (складним) є репертуар концептуальних
ресурсів/арґументів (“соціологія ґрадів”), до якого звертаються індивіди в разі необхідності обґрунтувати правильність
своїх намірів, мотивів, дій. Коли вони в повсякденному спілкуванні або за штучно створених обставин (скажімо, в ситуації опитування) бажають, схильні або вимушені подавати
їх як справедливі. Водночас констатація несправедливості
розподілу матеріальних і соціальних благ завжди виглядає
як неґативна форма вимоги справедливості – вирівнювання,
компенсації, реабілітації значущості та визнання, редукції
практик виключення. (Найповніший огляд різноманітних
філософсько-соціологічних інтерпретацій того, чим є дистрибутивна справедливість, містить компендіум статей філософів, економістів, соціологів і політологів, складений і виданий
в Оксфорді С. Олсаретті [6], яка присвятила цій темі останні
два десятиліття свого наукового життя.)
Отже, проаналізуємо оцінки соціальної справедливості як
генералізованої цінності, а також як її міри в окремих проявах/вимірах (щодо розподілу доходів, системи формування
заробітної плати, шансів досягнення високого соціального
становища тощо) з боку населення України в цілому і представників різних класів (робітники, працівники рутинної нефізичної праці, службовий клас, дрібна буржуазія), спираючись на дані моніторинґового дослідження Інституту соціології НАН України 2009 і 2019 рр.
Так, у 2019 р. на запитання про найважливіше для людини
в суспільстві найчастіше вибирають “матеріальний добробут”
(51%), але “справедливість” (45%) входить до трійки найважливіших цінностей поряд із “соціальною захищеністю” (43%).
При цьому значних класових відмінностей у відповідях не
спостерігається, за одним винятком: представники дрібної
буржуазії менше переймаються соціальною справедливістю,
ніж різні класи найманих працівників (37% проти 45%). Про
доволі високу цінність справедливості свідчать і відповіді на
запитання про сенс життя. Хоча трійку найголовнішого рес50
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понденти вбачають у “сімейному благополуччі, дітях та онуках як своєму продовженні” (67%), “матеріальному добробуті” (53%) і “душевному спокої, у згоді з самим собою” (43%),
цінність “соціальної справедливості, громадянської злагоди”
(33%, четверте місце за значенням) все ж таки випереджає такі
цінності, як “можливість жити заради власного задоволення”
(23%), “досягнення висот професійної кар’єри” (19%), “велике
кохання до жінки/чоловіка” (18%). І навіть у змісті художніх
фільмів і серіалів (вітчизняних, зарубіжних чи радянських)
українців найбільше приваблює “перемога справедливості”;
вона на першому місці серед інших варіантів відповіді.
Однак чи знаходить ця цінність умови для реалізації в сучасній Україні? На пряме запитання “Наскільки суспільство,
в якому Ви живете, можна назвати справедливим?” за 5-бальною шкалою (де 1 означає “зовсім несправедливе”, а 5 — “дуже
справедливе”) у 2019 р. респонденти дають у середньому оцінку в 2,48 бала. Тобто діагноз сучасному українському суспільству невтішний – майже половина громадян (49%) вважають
його несправедливим (бали 1 і 2), ще 38% — на межі (бал 3)
і лише 13% — справедливим (бали 4 і 5). При цьому ці установки у робітників і працівників рутинної нефізичної праці є
критичнішими, ніж у представників службового класу і дрібної буржуазії. До речі, у 2009 р. середня оцінка у відповідь на
аналогічне запитання становила 1,76 бала, тобто громадяни
майже одностайно сприймали суспільство як несправедливе
(81%), як на межі – 17%, а як справедливе – 3%. Тоді респондентам ставили запитання з проханням передбачити, якою
буде відповідна ситуація через десять років: 25% були оптимістами (вони очікували, що суспільство ставатиме справедливішим), 57% – не сподівалися на зміни, а 18% вважали, що
ситуація погіршиться і буде ще менш справедливою. Однак
справдився прогноз оптимістів: наше суспільство зараз сприймається людьми менш песимістично, аніж у 2009-му.
Утім, стан справ із дистрибутивною справедливістю і далі
не додає оптимізму. Оцінки “зовсім і радше несправедливі” та
“цілком і радше справедливі” щодо різниці в доходах у країні
розподілилися так: 89% і 8%; щодо розподілу багатства (нерухомість, фінансові накопичення, товари тривалого вжитку) –
87% і 7%; щодо системи формування заробітної плати найма51

Розділ перший

них працівників – 84% і 10%. В усіх цих установках немає значущих класових відмінностей, тобто представники жодного зі
згаданих класів не є у виграшному становищі. До речі, описані
прояви за подібними показниками були виявлені ще у проекті “Соціальні нерівності” в рамках ISSP [7, с. 210–214], тобто за
останнє десятиліття нічого не змінилося на краще. Переважна
більшість українців (71%) переконані, що економічна система в нашій країні все ще діє тільки в інтересах багатих, і лише
11% вважають, що в інтересах більшості населення.
У сучасних суспільствах ідеалом справедливості при досягненні життєвого успіху та високого соціального становища
прийнято вважати рівність можливостей, а нерівність виправдовують у тому випадку, коли вона є наслідком не структурних обмежень (соціального походження, зв’язків, багатства
сім’ї), а меритократичних чинників (того, що одні люди докладають для досягнення успіху більше зусиль, ніж інші). Західні
соціологи (наприклад: [8]) з огляду на результати численних
досліджень вважають, що ця ідеологія рівності можливостей
(“американська мрія”) є підставою для виправдання соціальних нерівностей навіть представниками робітничого класу і
бідних груп населення. Більшість людей, поділяючи думку
про надто велику соціальну нерівність, одночасно визнають,
що найважливішими чинниками у кар’єрному і життєвому
просуванні сьогодні все ж є не соціальне походження і зв’язки,
а меритократичні чинники. Крім того, переконливо показано
(див. зокрема: [9]), що представники певних класів пояснюють чинники життєвого успіху по-різному: люди робітничого класу схильні бачити причини успіху більшою мірою
в перевагах, пов’язаних із грошима та зв’язками, і меншою –
в особистих якостях, а представники середнього класу, навпаки, дотримуються меритократичної концепції досягнень, що
робить наголос на наполегливій праці та здібностях.
Дані проекту “Соціальна нерівність” у рамках ISSP 2009 р.
довели, що 1) західні країни, на думку респондентів, ближчі
до досягнення меритократичного ідеалу, ніж постсоціалістичні, зокрема Україна, і 2) сприйняття способів досягнення життєвого успіху серед представників різних класів є подібним у
всіх порівнюваних країнах. Проте тенденція така: представники робітничого класу (насамперед некваліфіковані) здебіль52
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шого схильні бачити причини життєвого успіху в поєднанні
чинників соціального походження й індивідуальних зусиль,
тоді як представники службового класу більшою мірою вирізняють чинник особистісних якостей.
Для оцінки чинників досягнення високого соціального
становища на матеріалах моніторинґу Інституту соціології
НАН України побудовано індекс. Він базується на запитанні про “найважливіше для досягнення людиною високого
соціального становища в Україні та розвинених країнах Заходу”, відповідь на яке передбачає великий перелік чинників
(детально див.: [10]). Вісім із них було згруповано у дві групи. Меритократичні чинники включають “високий інтелект,
здібності”, “хорошу освіту”, “знання іноземних мов” та “вміння переконувати, красномовство”. Соціально-структурні –
“походження з сім’ї з високим соціальним становищем”, “заможних батьків”, “впливових родичів” та “впливових друзів”.
Ці вісім факторів було зведено в єдину шкалу шляхом побудови індексу, обчислюваного відніманням від середнього
значення чотирьох змінних, що відображають меритократичні характеристики, середнього значення чотирьох змінних,
пов’язаних зі структурними перевагами. Шкала варіює від –1
до +1. Чим ближче значення до –1, тим більшою мірою люди
схильні думати, що найважливішими для просування в їхній
країні є соціоструктурні чинники, а чим ближче до +1, тим
більше це пов’язують із меритократичними ознаками. Значення 0 вказує, що обидва типи пояснень вважають однаково
важливими. У моніторинґ відповідне запитання закладали чотири рази, тому маємо відповідну динаміку з 2009 р.
В Україні в 2009–2019 рр. індекс становить від –0,18 до –0,07,
тобто переважає структурне пояснення причин досягнення
високого соціального становища (рис.). Хоча за минуле десятиліття оцінки поступово просувалися в бік 0, тобто посилювалося розуміння впливу інтелекту, освіти, знання іноземних
мов. Отже, у 2019-му характерним є одночасно соціоструктурне і меритократичне пояснення. А от у розвинених західних країнах, на думку респондентів, на соціальний успіх людини впливають більшою мірою меритократичні чинники,
ніж соціальне та економічне становище батьків чи наявність
впливових родичів і друзів (індекс від 0,20 у 2009-му до 0,30
53
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Рисунок. Динаміка сприйняття чинників досягнення
високого соціального становища в Україні
та розвинених західних країнах у 2009–2019 рр.
(середнє значення індексу)

у 2019-му). Звернімо увагу, що оцінки українців щодо ситуації
у західних країнах теж змінювалися, причому подібним чином – дедалі більше поціновували інтелектуальні здібності та
особисті досягнення.
Упродовж усього періоду спостережень класові відмінності
у сприйнятті чинників досягнення високого соціального становища не є значущими (табл.). Як і в дослідженні ISSP 2009 р.
(див.: [7, с. 214–219]), представники різних класів вважають, що
в Україні для досягнення успіху однаково важливими є структурні та меритократичні чинники, навіть з деяким переважанням перших. А от у західних країнах, на думку респондентів
з різних класів, значно більшою мірою соціальний успіх визначають меритократичні чинники – на кшталт високого інтелекту, здібностей та освіти. Лише некваліфіковані робітники, порівняно з іншими, дещо більший внесок у досягнення
людиною високого статусу бачать у перевагах, пов’язаних з її
соціальним походженням і зв’язками.
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Таблиця
Зв’язок класу і сприйняття чинників досягнення
високого соціального становища в Україні
та розвинених західних країнах у 2009–2019 рр.
(середнє значення індексу)
В Україні

Службовий клас
-0,12 -0,21 -0,12 -0,08 0,21 0,29 0,31 0,29

-0,16 -0,14 -0,08 -0,10 0,23 0,31 0,33 0,33

2009 2012 2016 2019 2009 2012 2016 2019

Працівники рутинної
нефізичної праці
-0,19 -0,27 -0,03 -0,10 0,24 0,29 0,28 0,32

Соціальний клас

Дрібні власники
Кваліфіковані робіт-0,22 -0,18 -0,13 -0,06 0,22 0,28 0,32 0,30
ники
Некваліфіковані робіт-0,25 -0,10 -0,04 -0,10 0,17 0,21 0,26 0,25
ники
Загалом
-0,18 -0,17 -0,08 -0,09 0,22 0,28 0,32 0,30

Отже, громадяни України високо поціновують соціальну
справедливість, водночас великою мірою відчувають фрустрацію, діагностуючи сьогодні українське суспільство як “несправедливе”. Вони переконані, що економічна система діє
передусім в інтересах багатих, а не більшості; як несправедливі сприймають різницю в доходах населення, розподіл багатства та систему формування заробітної плати найманих
працівників; вважають, що порівняно із західними країнами
соціальний успіх в Україні досягається значно меншою мірою
завдяки особистим досягненням і високому інтелекту, а передусім на підставі соціального походження і зв’язків. При цьому
в класовому вимірі сприйняття різних проявів соціальної несправедливості доволі однорідне.
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СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА І ГОТОВНІСТЬ
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
ПРИЙНЯТИ ПРИНЦИПИ ЇЇ УСТРОЮ
У статті аналізується ступінь наближення української держави до
соціальної держави, а також готовність населення прийняти такі
принципи її устрою, як демократія, верховенство права, громадянське
суспільство, прогресивне оподаткування. Робиться висновок:
згладжування соціальної нерівності шляхом перерозподілу доходів між
різними соціальними верствами через прогресивне оподаткування
і державний бюджет ще не стало принципом державної соціальної
політики та усвідомленим вибором населення.
Ключові слова: соціальна держава, правова держава, громадянське
суспільство, прогресивне оподаткування.
В статье анализируется степень приближения украинского
государства к социальному государству, а также готовность его
населения принять такие принципы его устройства, как демократия,
верховенство права, гражданское общество, прогрессивное
налогообложение. Делается вывод: сглаживание социального
неравенства путем перераспределения доходов между различными
социальными слоями через прогрессивное налогообложение и
государственный бюджет еще не стало принципом государственной
социальной политики и осознанным выбором населения.
Ключевые слова: социальное государство, правовое государство,
гражданское общество, прогрессивное налогообложение.
The paper seeks to determine how close Ukraine is to being a welfare state
and how ready ordinary Ukrainians are to accept the core principles of
this kind of state, such as democracy, the rule of law, civil society and a
progressive tax system. The findings of the “Ukrainian Society” nationwide
survey lead to the conclusion that smoothing out social inequality by
means of income redistribution among the different strata of society, which
is possible through the appropriate budgetary policy and progressive
taxation, has not become a guideline for the government’s social policy so
far. Neither do the ordinary citizens regard these measures as necessary.
Keywords: welfare state, Rechtstaat (legal state), civil society, progressive
taxation.
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У статті 1 Конституції України проголошується, що
“Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна,
правова держава” [1]. Однак проголошенням демократичного,
соціального і правового статусу України законодавець не
стільки констатував реальний стан держави, скільки висловив
прагнення і створив конституційні передумови для подальшої
реалізації названих принципів.
Завданням даної статті є визначення ступеня наближення
устрою української держави до проголошеної соціальної
держави, а також те, наскільки населення України розуміє
і приймає цінності та принципи, на яких базується таке
соціально орієнтоване суспільство.
Соціальна держава – це характеристика і принципи устрою,
що стосуються конституційно-правового статусу держави,
вони передбачають гарантування державою економічних і
соціальних прав та свобод людини і громадянина. Це означає,
що держава служить суспільству і прагне виключити або
звести до мінімуму невиправдані соціальні відмінності.
Держава повинна гарантувати прожитковий мінімум,
допомагати соціально слабким, брати на себе відповідальність
за доступ кожного до таких життєво важливих благ, як житло,
харчування, освіта, допомога в разі хвороби і т. п.
Уперше соціальний характер держави був проголошений в
Основному законі ФРН: “Федеративна Республіка Німеччина
є демократичною і соціальною федеративною державою” ч. 2
п. 1 ст. 20 [2, с. 730]. У теперешній час більшість європейських
держав вибрали цей шлях як мету для розвитку свого
суспільства, тому що соціальна держава – це така держава, яка
допомагає слабкому при розподілі благ у дусі справедливості,
щоб забезпечити кожному гідне людини існування. У США
ідея соціальної держави була сприйнята пізніше, ніж у країнах
Європи, оскільки тип свідомості американського суспільства
був орієнтований на принцип індивідуалізму.
Здавалося б, “правова держава” і “соціальна держава” несумісні. Перше передбачає певну свободу, автономію особистості від держави, від її опіки. Друге, навпаки, спирається на
активність держави в соціальному захисті особистості, особливо соціально вразливої (пенсіонер, інвалід, безробітний). Тим
часом друга половина ХХ ст. поєднала ці поняття, збагативши
кожне з них. Коли говорять про побудову соціальної правової
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держави, мають на увазі насамперед втілення в ньому: принципу верховенства права (панування правового закону) як
провідного в державі, а також принципу соціальної справедливості (забезпечення державою соціальної безпеки особистості). У наші дні характеристика “соціальна держава” означає
насамперед обов’язок законодавця бути соціально активним
в ім’я згладжування суперечливих інтересів членів суспільства і забезпечення гідних умов для всіх за наявності рівності
форм власності на засоби виробництва. Держава стає органом
подолання соціальних протиріч, урахування і координації
інтересів різних груп населення, проведення в життя таких рішень, які б позитивно сприймалися різними суспільними верствами. Її мета – за допомогою соціальної політики об’єднати
населення, стабілізувати соціальну (в тому числі правову) і
економічну системи, забезпечити їх прогресивну еволюцію.
Найбільш поширеною є класифікація соціальних держав
за трьома основними моделями: скандинавської, континентальної і американсько-британської. У скандинавській моделі
значну частину витрат на соціальні потреби бере на себе держава. Вона ж перерозподіляє доходи населення через бюджет.
На державу покладено відповідальність за соціальний добробут своїх громадян і надання соціальних послуг (освіта, охорона здоров’я, турбота про дітей і людей похилого віку і т. д.).
Організатором цих послуг є в більшості випадків муніципалітети. Джерелами фінансування соціальних програм держави є державний бюджет і соціально-страхові фонди (Швеція,
Фінляндія, Данія, Норвегія, Нідерланди). У континентальній
моделі держава, як правило, несе відповідальність тільки за видачу соціальних допомог нужденним, але не організовує надання соціальних послуг населенню. Соціальне забезпечення
фінансується за рахунок бюджетних відрахувань і страхових
внесків працівника і роботодавця. Таким чином, соціальні
витрати несуть як держава, так і приватні соціально-страхові фонди (Німеччина, Австрія, Бельгія, Франція). Американсько-британська модель характеризується мінімальною участю
держави в соціальних витратах. Фінансову основу соціальної
політики становлять насамперед приватні заощадження і
приватне страхування, а не кошти державного бюджету. Держава бере на себе відповідальність лише за збереження мінімальних доходів своїх громадян і за благополуччя найбільш
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слабких і знедолених верств населення. Поряд з тим держава
максимально стимулює розвиток у суспільстві різних форм
недержавного соціального страхування і соціальної підтримки, а також різних засобів і способів підвищення громадянами
своїх доходів (Англія, США, Ірландія) [3, с. 150].
Привертає до себе увагу, що типологія соціальних держав
проводиться стосовно європейських країн. Однак останнім
часом деякі дослідники стали виділяти східний тип соціальної держави, який базується на участі групи (сім’ї, приватної
корпорації, фірми і т. п.) та громадських фондів соціального
захисту індивіда. Так, у Японії сімейні зобов’язання зумовлені
історичними і культурними традиціями, а сама людина
розглядається як частина родини. Звідси стабільна система
сімейної підтримки, що не викликає необхідності державної
соціальної допомоги та системи соціального страхування.
Невід’ємною складовою соціальної політики в Японії є
професійні та корпоративні програми соціальної підтримки
постійних працівників. Аналогічна система склалася в
Південній Кореї і на Тайвані [4].
Загалом можна констатувати, що наведена класифікація
соціальних держав є доволі умовною, оскільки вона
постійно змінюється під впливом процесів глобалізації у бік
їх уніфікації. Дедалі більше держав проводять соціальну
політику, спрямовану на якнайшвидшу активізацію
працездатних громадян, про непрацездатних ж держава
продовжує піклуватися.
Для сучасної України як шлях розвитку більше підходить
скандинавська модель з великою часткою державних витрат
на соціальні потреби населення.
Соціальній державі притаманні всі ті ж функції, що і
будь-якій державі як соціальному інституту. Однак реальна
діяльність по виконанню цих функцій здійснюється і коригується загальної соціальною функцією, якби переломлюється крізь призму цілей і завдань соціальної держави. Ця загальна соціальна функція здійснюється через
такі специфічні напрями діяльності соціальної держави:
• підтримка соціально незахищених категорій населення;
• охорона праці та здоров’я людей;
• підтримка сім’ї, материнства, батьківства і дитинства;
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• згладжування
соціальної
нерівності
шляхом
перерозподілу доходів між різними соціальними
верствами через оподаткування, державний бюджет,
спеціальні соціальні програми;
• заохочення благодійної діяльності;
• фінансування і підтримка фундаментальних наукових
досліджень і культурних програм;
• забезпечення трудової зайнятості населення, виплата
допомоги по безробіттю;
• пошук балансу між вільною ринковою економікою і
впливом держави на її розвиток з метою забезпечення
гідного життя всіх громадян;
• реалізація міждержавних екологічних, культурних та
соціальних програм, вирішення загальнолюдських
проблем.
Таким чином, соціальна держава – це держава, що прагне до
забезпечення кожному громадянину гідних умов існування,
соціальної захищеності, співучасті в житті громадянського
суспільства, а в ідеалі приблизно однакових життєвих шансів,
можливостей для самореалізації особистості в суспільстві.
Розглянемо ступінь наближення українського суспільства до
соціально орієнтованого державного устрою, спираючись на
дані опитувань населення. Насамперед однією з найважливіших
ознак соціальної держави є її демократичний устрій.
Таблиця 1
Ставлення населення України до цінностей, 2019 р. (%)*

Верховенство права

Демократія

89,6

82,4

65,8

79,9

10,9

4,7

7,9

17,3

9,3

15,5

5,7

9,7

16,9

10,8

Важко
відповісти

Індивідуальна свобода

73,6

Позитивно Негативно

Взаємна повага

Цінності

Терплячість до чужих ідей та вірувань

*Моніторингове дослідження Інституту соціології НАН України.

Конституція України декларує нашу державу як демократичну, і більшість населення (79,9%) позитивно сприймає
принципи демократичного устрою держави (табл. 1).
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Ще одна дуже важлива умова для побудови соціальної держави – це наявність у суспільства, яке до цього прагне, якостей правової держави. Загальновідомий високий рівень корупції в Україні. Міжнародна антикорупційна організація
“Transparency International” оприлюднила результати дослідження “Індекс сприйняття корупції – 2018”, в якому Україна
посіла 120-е місце серед 180 країн світу [5]. У звіті за даними
цього дослідження робиться висновок, що одним з головних
стримуючих факторів антикорупційного прогресу досі залишається брак “політичної волі” у верхнього ешелону влади.
Дані моніторингового опитування 2019 р. виявляють ще
одну ймовірну причину відсутності в Україні в повному
розумінні правової держави. Причина цього не тільки в
нестачі “політичної волі” у правлячої верхівки суспільства,
а й у нерозумінні значною частиною населення необхідністі
дотримання норм закону, навіть якщо він іноді обмежує їхні
індивідуальні бажання і волю. Так, кожен шостий опитаний
(17,3%) негативно ставиться до такого базового принципу
розвиненого демократичного суспільства, як “верховенство
права”. Ще приблизно така ж частина опитаних (16,9%)
затруднюється відповісти, таким чином у сумі одна третина
населення України не розуміє або не хоче приймати принцип
верховенства права, без здійснення якого неможливо
перемогти корупцію і побудувати соціальну (а значить і
правову) державу. Характерним для опитаних є схильність
до більшого прийняття принципу “індивідуальної свободи”
(82,4%), ніж “верховенства права” (65,8%). Перший принцип,
безумовно, більш привабливий для індивіда, але свобода як
усвідомлена необхідність не повинна виходити за рамки
закону. Очевидно, що потрібна довгострокова цілеспрямована
пропагандистська і виховна робота щодо прищеплювання правової культури населенню України.
Побудова соціальної держави неможлива без наявності
розвинутого громадянського суспільства, в руках якого держава
виступає інструментом проведення соціально орієнтованої
політики (табл. 2).
Громадянське суспільство – це об’єднання людей для
задоволення своїх потреб і вирішення проблем поза
державою. Інститутами громадянського суспільства можна
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Таблиця 2
Відповіді на запитання “Чи діють ще в суспільстві цінності,
які пропагувалися у радянському суспільстві:
соціальна рівність, колективізм, взаємодопомога,
підтримка держави тощо”, 2019 р. (%)*

Однозначно так

Скоріше так

Скоріше ні

Однозначно ні

10,5

3,2

17,7

38,7

29,9

%

Важко відповісті
*Моніторингове дослідження Інституту соціології НАН України.

вважати такі недержавні організації, як політичні партії,
профспілки, громадські неурядові організації, у принципі
будь-які об’єднання людей, що створювались для вирішення
їх загальної проблеми. Але для того, щоб люди об’єднувалися,
вони повинні довіряти один одному, дотримуватися загальних
принципів і бути в приблизно рівній соціальної позиції.
Об’єднання людей для вирішення будь-якої проблеми
можливе тільки, якщо вони дотримуються і діють керуючись
такими цінностями, як взаємодопомога, колективізм, довіра
один до одного і т. д. У формуванні громадянського суспільства
велику роль відіграє “людський чинник”. На думку більшості
опитаних (у сумі 68,6%), такі цінності, як взаємодопомога, колективізм, соціальна рівність не працюють, не присутні в нашому
суспільстві (табл. 2). Можливо, це одна з причин, чому
політичні партії, профспілки, більшість громадських
організацій в українському суспільстві не формуються
знизу, на основі ініціативної групи зацікавлених людей, а
створюються згори певними особистостями, які мають на меті
свої особисті, а не суспільні інтереси.
Побудова й існування соціальної держави можливі
тільки за наявності у країни потужної економічної бази, що
дає змогу здійснювати заходи для перерозподілу доходів,
не ущемляючи істотно становище власників і не гальмуючи
розвиток виробництва. На жаль, у даний час Україна не
належить до кола таких країн. За ВВП у 2018 р. Україна зайняла
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Таблиця 3

передостаннє місце серед країн Європи, випереджаючи лише
Молдову, і 111-е місце в світі [6]. Моніторингове опитування
населення у 2019 р. показує, що в бідній країні живуть бідні
люди. Так, середній сукупний дохід на одного члена сім’ї (на
час опитування) становив лише 4913 грн (177 євро). Називають
свою сім’ю бідною 39,1% опитаних, багатою – всього 1,9%,
решта, більшість опитаних (59,1%) вважають свою родину
“середньою” за рівнем матеріального достатку. Можна зробити висновок, що в даний час Україна не має економічних можливостей для побудови соціальної держави.
Аналіз джерел наповнення бюджету сімей (табл. 3) показує велику кількість статей, за якими держава надає матеДжерела існування сім’ї, 2019 р. (%)*

Заощадження, дивіденди, відсотки

Державна допомога у надзвичайних ситуаціях

Державна допомога інвалідам, ветеранам війни

Державна допомога при народженні дитини,
багатодітним сім’ям

Державна персональна, адресна допомога
малозабезпеченим

Житлові субсидії

Державна допомога по безробіттю

Стипендія

Продукція, що вироблена в особистому підсобному
господарстві та дохідвід її продажу

Пенсія по інвалідності

Пенсія за віком

Заробітна плата

2,9

10,8

0,1

0,2

2,8

0,8

9,4

0,8

2,4

20,4

3,8

16,0

96,2

%

Доходи від здавання в аренду власності

4,0

Джерела доходу**

Аліменти, фінансова допомога з боку родичів,
у тому числі тих, хто працює за кордоном
*Моніторингове дослідження Інституту соціології НАН України.
**Респондент мав можливість відмітити декілька джерел доходу.
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ріальну допомогу нужденним у такій підтримці громадянам. Населення України отримує 9 видів соціальної допомоги з державного бюджету. У тому числі дефіцит коштів
у пенсійному фонді покривається з державного бюджету.
Однак проблема є в тому, що розмір виплат з більшості
видів соціальної допомоги вкрай маленький. Так, мінімальний розмір пенсії за інвалідністю з 1 грудня 2019 р. становить 1638 грн, стипендія студента профтехучилища дорівнює
490 грн. Студенти денної форми навчання, учні в університетах, інститутах, академіях, що навчаються на молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра, аспіранта, отримують
грошову щомісячну допомогу в розмірі 1300 грн [7]. Найпоширеніший вид соціальної допомоги – це житлові субсидії на оплату комунальних послуг, їх отримує 9,4% сімей.
Усі згадані соціальні виплати, незважаючи на дуже невеликий їх розмір, важкі для слабкої економічної системи української держави. Одним із можливих рішень
наповнення державного бюджету, з якого виділяються гроші на соціальні виплати, є введення прогресивного оподаткування. Цей вид податкових зборів застосовується в більшості розвинених країн Європи і світу.
Прогресивний податок втілює поняття, згідно з яким: ті,
у кого високі доходи, повинні заплатити більший відсоток
від свого доходу як податок, тому що вони здатні робити це

50,4

23,3

26,3

%

Таблиця 4
Розподіл відповідей на запитання “Дотримання якого
з трьох принципів є найбільш важливим
для нашого суспільства?”, 2019 р. (%)*
Принципи існування суспільства**
Держава повинна сприяти благополуччю якомога більшої
кількості людей, навіть якщо це призведе до зменшення
благополуччя меншості
Держава повинна забезпечувати
індивідуальну свободу громадян
Держава повинна створити умови, коли кожен буде займати ту
позицію в суспільстві, яка відповідає його здібностям
*Респондент повинен був обрати тільки одну відповідь.
**Моніторингове дослідження Інституту соціології НАН України.
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без критичних жертв для бюджету своєї сім’ї. Прогресивна
система оподаткування – також спосіб зменшення соціальної
нерівності в суспільстві. Високий ступінь нерівності може бути
зменшений, обкладаючи домашні господарства з високим
доходом відносно вищим рівнем податку, ніж домашні
господарства з низьким доходом.
Чи вважає населення України важливим і потрібним для
нашого суспільства введення прогресивного податку, який
ущемляє доходи меншини, тобто багатих (в Україні їх усього
2–3%), але зате, наповнюючи державний бюджет, дає змогу
збільшити витрати на соціальні програми на користь бідних
і непрацездатних (тобто більшості населення)? Тільки чверть
опитаних (26,3%) вважають, що “держава повинна сприяти
благополуччю якомога більшої кількості людей, навіть
якщо це призведе до зменшення благополуччя меншості”,
тобто розуміють і приймають принцип прогресивного
оподаткування (табл. 4).
Питання введення прогресивного оподаткування рідко
ставиться в програми політичних партій і стає предметом
обговорення в ЗМІ. Згладжування соціальної нерівності
шляхом перерозподілу доходів між різними соціальними
верствами через прогресивне оподаткування, державний
бюджет, спеціальні соціальні програми ще не стало
принципом державної соціальної політики та усвідомленим
вибором населення.
Для того щоб Україна дійсно стала соціальною державою,
необхідне введення прогресивного оподаткування з одночасною роз’яснювальною роботою серед населення про
важливість цього заходу для наповнення державного
бюджету, безумовно, поряд з іншими напрямами збільшення
економічної потужності держави. Практично всі країни
з розвиненою соціальною політикою мають прогресивне
оподаткування.
Ще один важливий напрям просвітницької роботи серед
населення України – це підвищення правової культури та
роз’яснення необхідності вирішення майнових суперечок
в рамках правового поля. На жаль, у даний час українці
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цінують і поважають “індивідуальну свободу” більше, ніж
“верховенство права”.
Рух України шляхом формування соціальної держави
вимагає також створення реального громадянського суспільства (а не фіктивних “грантоїдських організацій” і іншого
роду імітаційної діяльності окремих груп осіб). Виникнення
об’єднань людей для вирішення своєї загальної проблеми
(або декількох загальних для них проблем) можливо в
суспільстві, в якому люди довіряють один одному, вірять в
закон і справедливу судову систему. На даний момент на
думку більшості опитаних (68,6%), цінності, що необхідні для
об’єднання людей – взаємодопомога, колективізм, соціальна
рівність – не працюють, ще не присутні в нашому суспільстві.
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УЯВЛЕННЯ ПРО ДОСТАТНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ БЛАГ
ЯК ПОКАЗНИК АДАПТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
ДО СУСПІЛЬНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ
Критерієм оцінки соціальної адаптації населення України обрано уявлення про достатність соціальних благ – від життєво необхідних благ
(наприклад, достатність необхідних продуктів харчування) до психологічного благополуччя (наприклад, вистачає людині або не вистачає
вміння жити в нових соціальних умовах). Розглянуто динаміку відповідних показників з 1995 по 2019 р. Показано, що порівняно з минулим
принципово зменшився дефіцит життєво необхідних благ: продуктів харчування, одягу, меблів, медичної допомоги. Частка тих, хто
позбавлений життєво необхідних благ уже не становить більшості
населення, як було в 1990-х роках, і в даний час не перевищує третини населення України. Позитивна динаміка соціальної адаптованості
населення має специфіку, пов’язану зі статтю, віком, освітою, родом
занять і місцем проживання.
Ключові слова: соціальна адаптація, сфери життєдіяльності, соціальні блага, показники адаптованості.
Критерием оценки социальной адаптации населения Украины избрано представление о достаточности социальных благ – от жизненно
необходимых благ (например, достаточность необходимых продуктов питания) до психологического благополучия (например, хватает
человеку или не хватает умения жить в новых социальных условиях). Рассмотрена динамика соответствующих показателей с 1995 по
2019 г. Показано, что в сравнении с прошлым принципиально уменьшился дефицит жизненно необходимых благ: продуктов питания,
одежды, мебели, медицинской помощи. Удельный вес тех, кто лишен
жизненно необходимых благ уже не составляет большинство населения, как было в 1990-е годы, и в настоящее время не превышает треть
населения Украины. Положительная динамика социальной адаптированности населения имеет специфику, связанную с полом, возрастом,
ообразованием, родом занятий и местом жительства.
Ключевые слова: социальная адаптация, сферы жизнедеятельности,
социальные блага, показатели адаптированности.
A person is considered socially adapted if he/she has enough money to
purchase necessary goods and/or services such as food, clothing, health
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care, etc., as well as possesses the qualities that help them adjust to living
in changeable social and economic circumstances (which is also conducive
to psychological well-being). The same holds true for social groups
and the population of a particular country like Ukraine. Relying on the
indicators described above, the author analyses the dynamics of Ukrainians’
social adaptation over the 1995–2019 period. The data of the “Ukrainian
Society” nationwide survey serve as a basis for the analysis. The figures
show a considerable decrease in the share of people reporting that they are
struggling to meet their basic needs (such as food, clothing and furniture)
or cannot afford health care. In 1995, for instance, over half of those
surveyed (52.8%) said they had trouble even paying for groceries, while
in 2019 less than one fourth (24.0%) of them experienced such hardship.
As for other indicators of social adaptation, now 40.0% of respondents
regard themselves as being able to live in new socio-economic realities —
up 27.8 percentage points since 1996. The share of people successfully
adapting to new socio-economic circumstances has risen, albeit not
uniformly, in all socio-demographic groups. Differences are explained by
a respondent’s age, gender, educational attainment, occupation and place
of residence (city, town or village).
Keywords: social adaptation, life areas, basic goods, adaptation indicators.

Суспільні зміни в Україні як незалежній державі відбуваються вже майже три десятиліття. Наразі суспільство перебуває в очікуванні суттєвих змін, про що свідчать результати
президентських та парламентських виборів. Але зміна політичних сил при владі – це, можливо, необхідна, але недостатня умова принципових суспільних змін. Необхідно, щоб
люди були готові відмовлятися від традиційних соціальних
практик, пов’язаних з патерналізмом, корупцією, кумівством
тощо. А це можливо за умов, коли більшість громадян почуваються адаптованими до умов життя, що складаються, оскільки
соціальна дезадаптація спричиняє почуття безпорадності та
цілковитої залежності від влади в центрі та на місцях.
Що може слугувати критерієм соціальної адаптації? Об’єктивні критерії слід шукати серед показників матеріального
добробуту й участі у громадсько-політичному та соціально-культурному житті суспільства. Але надто складно виробити цілісне бачення соціальної адаптації, якщо його формувати шляхом спостереження за змінами об’єктивних індикаторів у різних сферах суспільного життя. У цьому сенсі суттєву
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перевагу мають суб’єктивні показники. Зрозуміло, не йдеться
про безпосередні питання щодо ступеня або рівня адаптації
людини в різних сферах життя. Серед різноманіття можливих опосередкованих показників були обрані уявлення про
достатність соціальних благ у різних аспектах – від життєво
необхідних благ (наприклад, достатність необхідних продуктів харчування) до психологічного благополуччя (наприклад,
достатньо чи ні уміння жити в нових соціальних умовах).
До вибору цього критерію адаптованості мене спонукала
доповідь колеги Олени Злобіної на ІІ конгресі соціальних психологів України (2019 р.), де вона розглянула зростання показника достатності певних психологічних якостей (у тому числі
уміння жити в нових соціальних умовах) як показник позитивних соціально-психологічних змін.
Запитання щодо достатності соціальних благ у моніторингу Інституту соціології НАН України є складовими методики
вимірювання індексу соціального самопочуття населення,
розробленої спільно з Наталією Паніною. Вперше ця методика, повний варіант якої складають 44 запитання щодо достатності – недостатності соціальних благ у 11 сферах життєдіяльності, була застосована в 1995 р. Щорічно використовується
скорочений варіант методики, що складається з 20 запитань.
Розглянемо динаміку показників недостатності соціальних
благ у різних сферах життя з 1995 по 2019 р. (табл.).
При порівнянні даних, наведених у таблиці, можна констатувати, що принципово зменшився дефіцит життєво необхідних благ: продуктів харчування, одягу, меблів, медичної допомоги. Частка тих, хто позбавлений життєво необхідних благ, вже не становить більшості населення, як це було
в 1990-х роках, і наразі вже не перевищує третину населення
України. Доволі переконливою є й тенденція зменшення дефіциту соціальних благ у сфері споживання вищого порядку
(можливість харчуватися згідно зі своїми смаками, наявність
модного й гарного одягу). Менш виразна, але переконлива й
тенденція скорочення дефіциту соціально-політичних і духовних благ (юридична допомога, сучасні економічні знання). Суттєво зменшилося значення і такого узагальнюючого
суб’єктивного показника адаптації, як дефіцит уміння жити в
нових суспільних умовах.
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Підходящої роботи

Можливості підробляти

Сучасних політичних знань

Ініціативи і самостійності
у розв’язанні життєвих проблем

Повноцінного дозвілля

Можливості працювати з повною
віддачею

Юридичної допомоги при захисті
своїх прав та інтересів

Можливості повноцінно
проводити відпустку

Сучасних економічних знань

Здоров’я

Доброго житла

Необхідних меблів

Вміння жити в нових суспільних
умовах

Модного і гарного одягу

Необхідної медичної допомоги

Можливості харчуватися згідно
зі своїми смаками

Можливості купувати необхідні
продукти

Необхідного одягу

30,6

41,5

40,9

31,9

27,9

46,5

35,0

51,9

60,1

46,7

48,3

43,2

42,2

46,9

48,8

69,2

66,4

52,8

48,3

1995

28,9

30,2

39,8

38,7

28,2

22,5

40,3

27,3

42,3

50,1

35,8

36,6

31,1

24,1

25,6

27,2

44,0

37,8

24,0

17,9

2019

-1,2

0,4

1,7

2,2

3,7*

5,4**

6,2**

7,7**

9,6**

10,0**

10,9**

11,7**

12,1**

18,1**

21,3**

21,6**

25,2**

28,6**

28,8**

30,4**

Різниця
відсотків
1995–2019 рр.

Таблиця
Населення України, якому не вистачало тих чи інших
соціальних благ у 1995 та 2019 рр.

Впевненості у своїх силах

27,7

Не вистачає...

Рішучості у досягненні
своїх цілей

*Відмінності, значущі на рівні 5%, ** – значущі принаймні на рівні 1%.
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Методика визначення індексу соціального самопочуття
передбачала вимірювання кожного окремого індикатора за
шкалою з чотирма позиціями (не вистачає, важко сказати,
вистачає, не цікавить). Для наших цілей важливо порівняти
динаміку показників за позиціями “не вистачає” – “вистачає”.
Розглянемо, як змінювалося співвідношення цих показників
за 1995–2019 рр. Для порівняння візьмемо один показник життєво необхідних благ (необхідні продукти харчування), один
показник споживання матеріальних благ поза життєвою необхідністю (можливість харчуватися згідно зі своїми смаками),
один показник достатності духовних благ (достатність сучасних економічних знань) і узагальнюючий показник уявлень
людини про власну адаптованість – уміння жити в нових соціальних умовах (рис. 1, 2, 3, 4).
Порівнюючи динаміку різних показників достатності –
недостатності соціальних благ, можна дійти висновку, що
спостерігається загальна тенденція зростання достатності й
зменшення недостатності соціальних благ у різних сферах
життєдіяльності людей. Якщо в 90-х роках минулого століття
за всіма показниками достатності соціальних благ переважали
негативні оцінки, то в нинішньому столітті ситуація стала поступово змінюватися.

Рисунок 1. Динаміка показників достатності та недостатності
необхідних продуктів харчування для дорослого населення (%)
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Рисунок 2. Динаміка показників достатності та недостатності
можливості харчуватися згідно зі своїми смаками
для дорослого населення (%)

Рисунок 3. Динаміка показників достатності та недостатності
нових економічних знань для дорослого населення (%)
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Рисунок 4. Динаміка показників достатності та недостатності
вміння жити в нових соціальних умовах (%)

Баланс достатності – недостатності був досягнутий насамперед для життєво необхідних благ (для продуктів харчування – вже у 2004 р.). Для можливості харчуватися згідно зі своїми смаками частки тих, кому вистачає, та тих, кому не вистачає цього блага, зрівнялися тільки в опитуванні 2019 р. Але ще
досі переважають громадяни, яким бракує сучасних економічних знань. Якщо розглянути узагальнюючий суб’єктивний
показник адаптованості населення – вміння жити в нових соціальних умовах, то до 2014 р. переважали громадяни з почуттям недостатності, тобто ті, які не почувалися адаптованими
до нових суспільних умов. Лише останніми роками ситуація
змінилася на користь тих, кому вистачає вміння адаптуватися
до нових умов життя.
Важливо, що позитивна динаміка спостерігається практично в усіх соціально-демографічних групах. Наведемо деякі статистично значущі (принаймні на рівні 1%) відмінності
даних 1995 та 2019 рр. Частка тих, кому не вистачало вміння
жити в нових умовах, у молоді до 30 років зменшилася з 32 до
20%, у людей середнього віку (до 55 років) – з 49 до 21%, у людей старшого віку – з 57 до 34%.
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Навіть у 1995 р. чоловіки почувалися краще адаптованими до нових умов, ніж жінки, серед яких 53% не вистачало
вміння жити в нових умовах (серед чоловіків таких було 40%).
На сьогодні цей розрив суттєво зменшився (27 і 23% відповідно). Суттєво зменшився дефіцит уміння жити в нових умовах
в усіх групах з різним рівнем освіти і родом занять. Особливо
це помітно в групі з повною вищою освітою (з 43 до 20%), а
також у спеціалістів технічного профілю (з 48 до 19%) кваліфікованих робітників (з 48 до 22%), службовців з допоміжного
персоналу (з 55 до 22%). Менш виразна, але суттєва позитивна тенденція спостерігається і в найбільш проблемних з точки зору можливостей адаптації соціальних групах. Так, серед
непрацюючих пенсіонерів частка тих, кому не вистачає вміння жити в нових умовах, зменшилася з 56 до 35%, серед селян
з 46 до 31%, серед мешканців невеликих міст – з 47 до 26%.
Отже, сьогодні переважна більшість населення не відчуває,
як це було в 1990-х роках, дефіциту соціальних благ, демонструючи певні ознаки адаптованості до сучасних умов життя. Загальна тенденція скорочення дефіциту соціальних благ
тривала і в останні п’ять років, незважаючи на драматичні
політичні виклики та економічні негаразди. Це свідчить про
створення суб’єктивних передумов для необхідних суспільних змін.
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ПОПУЛІЗМ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА
У статті йдеться про соціальний захист і популізм як характерну рису демократії, про беззахисний і збіднілий клас селянства, про
необхідність розрізнення селян і фермерів у його структурі. Фермерство розглядається як капіталістичний клас капіталістичного
суспільства, а селянство як клас перехідного суспільства зі своїми
характерними рисами та потребами. Недостатня увага держави
до проблем сільського населення, а часом і її повна відсутність,
породжує різні форми протесту і соціального конфлікту, що стають причиною формування популізму як масового протестного руху
селянства.
Ключові слова: популізм, соціальна группа, клас, селянство, фермерство, захист, допомога, держава, село.
В статье речь идет о социальной защите и популизме как характерной черте демократии, о беззащитном и обедневшем классе
крестьянства, о необходимости разграничения крестьян и фермеров
в его структуре. Фермерство рассматривается как капиталистический класс капиталистического общества, а крестьянство как класс
переходного общества со своими характерными чертами и потребностями. Недостаточное внимание государства к проблемам сельского населения, а то и его полное отсутствие, порождает разные
формы протеста и социального конфликта, что становится причиной формирования популизма как массового протестного движения
крестьянства.
Ключевые слова: популизм, социальная группа, класс, крестьянство,
фермерство, защита, помощь, государство, село.
The paper addresses the following issues: a) social protection, which rather
often becomes a slogan for populist parties and movements in democratic
countries; b) peasantry as a poor and vulnerable class; c) the necessity
of distinguishing between ordinary peasants and farmers. The latter, as
the authors put it, represent a capitalist class in a capitalist society, whereas
peasantry is a class of a transitional society. Each of these classes has its
own characteristics and needs. The government’s inadequate attention
(or even lack of it) to the problems faced by rural people is very likely to give
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rise to various forms of social conflicts and protests such as peasant-backed
populism as a mass protest movement.
Keywords: populism, social group, class, peasantry, farmers, protection,
assistance, state, village.

Сьогодні в сучасній науці, політиці, засобах масової інформації, у багатьох інших сферах життєдіяльності суспільства
дедалі частіше використовується поняття “популізм” і похідні
від нього словосполучення. У найширшому та найпростішому сенсі популізм означає звернення, загравання з широкими
масами населення, обіцяння швидкого розв’язання соціальних проблем. У вузькому сенсі, з одного боку, цей термін має
характер якоїсь “хмарної ментальності” (1), тобто він може
позначати різні феномени, ігноруючи при цьому реальний
сенс популізму, а з другого – популізм дійсно і насправді має
свої численні варіанти і різновиди, серед яких, особливо у
перехідних суспільствах, виділяють політичний, селянський,
фермерський популізм (наприклад, північноамериканський
популізм кінця XIX ст.) тощо.
Благодатним ґрунтом для виникнення популізму завжди
було і залишається будь-яке порушення соціального порядку
в країні, девальвація віри в державні інститути і довіри до них
широких мас населення, непрозорість, закритий характер їх
діяльності, розчарування і зневіра в те, що діюча політична
система здатна відновити й утримувати порядок у країні. Водночас все це може супроводжуватися економічною кризою,
фінансовими махінаціями і зловживаннями тощо, що неминуче призводить до соціального розшарування та поляризації
суспільства. Також спусковим гачком здатні виступати громадянські конфлікти (війни), брехливі обіцянки політиків, корупція, егоцентризм еліт. Неблагополучна соціально-економічна ситуація може бути реальною, а може бути й штучно
створеною, яка позиціонується і трактується як реальна для
того, щоб мати можливість запропонувати негайне і “єдино
правильне” її вирішення. У такій ситуації на публічній арені
з’являються “сміливі і рішучі” особистості, які нібито знають,
що робити, і нібито здатні це зробити, причому найчастіше
ці особи є вихідцями з тих самих кіл, проти яких вони нібито виступають. Для переконання і залучення якомога більшої
кількості прихильників активно використовується особлива
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риторика, переконлива і зрозуміла для пересічних мас, чим
найчастіше і користуються популістські рухи та їхні лідери.
Історичний досвід свідчить, що популізм притаманний
більшості політичних режимів, проте найбільш сприятливими умовами для його розквіту є країни з характерними ознаками демократії: виборче право, свобода слова, рівноправність
громадян тощо. Саме за таких умов суспільство як сукупність
виборців виступає головним гравцем політичного процесу, а
задовільнення його настроїв і потреб, спроби створити атмосферу загального порозуміння стають чи не основним дієвим
засобом впливу на суспільну свідомість і поведінку населення.
В Україні наразі набуває популярності і стає вельми актуальною проблема сільського популізму як специфічної
форми протесту і сучасного соціального конфлікту, особливо
у зв’язку з запланованою і форсованою земельною реформою,
відкриттям “ринку землі”, причому незалежно від того, як ця
реформа реалізуватиметься і в яких формах та в чиїх інтересах (варіанти тут можуть бути різні).
Слід зазначити, що тип, форма і характер популізму багато у чому визначаються соціально-класовою структурою суспільства, і селянський популізм та його різні форми безпосередньо залежать від структури сільського соціуму.
У цьому сенсі дуже важливим і значущим є виокремлення
та розрізнення фермера від представників інших соціальних
груп населення, які проживають у сільській місцевості, і особливо від селянства. Тут необхідно підкреслити й актуалізувати ряд тез. Основна з них полягає у тому, що класичний
фермер – це представник капіталістичного класу капіталістичного (індустріального) суспільства, підприємець (орендар
чи власник), який господарює на земельній ділянці разом із
сім’єю та/або використовує найману робочу силу.
Він орієнтований на ринок і перебуває в товарно-грошових
відносинах. Селянин відрізняється від фермера тим, що більшу частину своєї продукції не продає, а виробляє для власних
потреб.
Селянство – клас перехідного до капіталізму суспільства,
суспільства раннього капіталізму, а в найбільш деструктивному (негативному) його варіанті – клас напівфеодального
суспільства, суспільства із залишками феодалізму, авторитаризму, тоталітаризму тощо, і зокрема, певна трансформова78
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на частина колишнього радянського колгоспного селянства,
і саме та його частина, яка не стала і навряд чи зможе стати
капіталістичним класом капіталістичного суспільства.
Іншими словами, виходячи з логіки аналітичної (механістичної, за Хедстремом) соціології, необхідно розмежувати й
уточнити низку термінів і понять, які використовуються для
позначення абсолютно різних феноменів, тобто так чи інакше усунути “хмарну ментальність” (1, p. 4) . Йдеться про такі
поняття, як “селянин”, “фермер”, “землевласник”, “землекористувач” та ін.
У певному сенсі візуалізувати дане розмежування уможливлюють результати опитувань, які регулярно, з 1992 р., проводить Інститут соціології НАН України. Так, у дослідженні
2019 р. з’ясовувалося запитання про джерела існування сім’ї.
Зауважимо, що з тих чи інших причин, але на це питання
відповіли лише дві третини з усіх опитаних в Україні респондентів (66,1%). Причини можуть полягати, з одного боку, у небажанні людей розкривати всі джерела своїх доходів, а з другого – через відсутність бачення перспектив можливої зміни
ситуації в країні, а отже, і власних можливостей якісної зміни
особистого матеріального добробуту. Проте з тих 66%, які відповіли, 14,4% сказали, що одним із джерел існування їх родини
є продукція, вироблена в особистому підсобному господарстві.
22,5% з них проживають виключно в сільській місцевості. Водночас ця група сільських мешканців становить майже половину (49,1%) тих, у кого підсобне господарство є одним із джерел
існування сім’ї. Цю групу, доволі умовно і схематично, можна
визначити як соціальну групу А, або “натурали”.
6% опитаних громадян зізналися, що у своєму підсобному
господарстві вони вирощують продукцію на продаж і мають
від цього прибуток. Серед них 10,4% проживають у сільській
місцевості. Ця група становить більшість (54,2%) серед усіх,
чиїм одним із джерел існування є доходи від продажу продукції, виробленої у власному підсобному господарстві. Цю групу умовно назвемо групою Б, або “напівнатуралами”.
Оскільки на поставлене запитання відповіло лише дві третини респондентів, ми не можемо робити висновки про якісь
закономірності, проте можемо говорити про певні тенденції.
Спрощуючи і схематизуючи, з певними застереженнями і
припущеннями, групу А можна назвати “чистими натурала79
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ми”, оскільки вони, по суті, займаються натуральним господарством. Іншими словами, вони є представниками класичних селян зразка минулих часів, хоча частина з них проживає
у невеликих і середніх містах і навіть у столиці. Вони не є фермерами, оскільки власне підсобне господарство нє є єдиним
джерелом, а одним серед інших.
Групу Б умовно можна назвати непрямими або “опосередкованими натуралами”, напівселянами. Вони перебувають у
процесі переходу у сферу товарно-грошових і ринкових відносин, але ще не перейшли і також спираються на своє підсобне господарство.
Загалом, доходимо висновку, що від однієї п’ятої до чверті
опитаних респондентів та їх сімей, які проживають у сільській
місцевості, включені у сферу натурального господарства, є
селянами, але не фермерами. Через це вони більшою мірою
потребують державної допомоги, державного захисту та підтримки, аніж деякі інші соціальні групи суспільства.
Традиційно, характеризуючи селянство, дослідники пов’язують його із патріархальністю, прихильністю до усталених
звичок і традицій, патерналізму та ін. Іншими словами, у людей, які прив’язані до землі і живуть за рахунок неї, завжди проглядаються тенденції або орієнтації (надії, очікування тощо) на
допомогу і захист кимось, якимось суб’єктом (громада, держава), а також на спільну, колективну працю в межах локального
соціуму (місцева, територіальна, сусідська, кровноспоріднена
громада). Такі орієнтації перетинаються і накладаються на
нинішні умови існування українського селянства, які свідчать
про об’єктивну необхідність надання йому соціальної допомоги та захисту. Аналіз результатів моніторингового дослідження, принаймні за останні п’ять років, показує стійку тенденцію
слабкої захищеності саме сільського населення країни.
Моніторингові дані також свідчать, що в сільській місцевості проживає велика частка громадян, які отримують житлові
субсидії (45,5%). У великих і малих містах субсидіантів значно
менше (відповідно 15,2% і 35,7%). Цю соціальну групу умовно
можна назвати групою субсидіантів (група В).
2,8% опитаних по країні позначили, що вони не працюють і не мають жодних джерел доходу. Проте, на нашу думку,
оскільки такі особи об’єктивно існують і навіть узяли участь в
опитуванні, можна припустити, що вони або лукавлять, або
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паразитують, живуть за рахунок інших членів сім’ї. Їх умовно
можна назвати “утриманцями” (група Г).
Ледь не вдвічі більше (4,8%) виявилося тих, хто не працює
на постійній основі, а залежно від обставин, час від часу підробляє у різних місцях. Цю соціальну групу (група Д) можна
умовно назвати “шабашниками”. Найбільше таких людей також мешкають у сільській місцевості (36,8%).
Результати аналізу показують, що сільський соціум – одна
з найбідніших і нужденних категорій українського населення. За нашим дослідженням, у сільській місцевості проживає
49,1% “натуралів”, 54,2% “опосередкованих натуралів”, 45,5%
субсидіантів, 41, 2% “утриманців”, 40% пенсіонерів-інвалідів,
36,8% “шабашників”.
З іншого боку, цю ж тенденцію відображає соціально-класова структура населення. Із тих громадян, які проживають у
сільській місцевості: 22,5% вирощують продукцію для власних
потреб на своїй присадибній ділянці (“натурали”), 10,4% –
з метою отримання доходу (“опосередковані натурали”),
13,6% отримують субсидії (субсидіанти).
Зазначені об’єктивні тенденції свідчать про незадовільний
стан українського села, про його “вмирання” або “зникнення”, а також вказують на нагальність його захисту і надання
йому допомоги.
Тенденція постаріння населення, характерна для України,
передусім за рахунок зменшення чисельності молоді та зниження рівня народжуваності найвідчутніше відбивається саме
на сільських поселеннях, де набагато менше можливостей
для здобуття освіти, працевлаштування, створення сімей, народження, утримання і виховання дітей тощо, аніж у містах.
Народжена у селі молодь для отримання освіти, навіть середньої професійної, змушена від’їжджати до міст, і як правило, у
більшості випадків, до сільської місцевості вже не повертається. Але найголовнішою причиною є відсутність працевлаштування на селі.
Дані щорічного моніторингу громадської думки щодо захисту та соціальної допомоги, гарантованих і забезпечуваних
державою, демонструють домінування негативних тенденцій,
особливо у сільській місцевості.
За даними Укрдержстату та Мінфіну, видатки зведеного
бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення насе81
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лення у відсотковому вимірі 1993 р. становили третину (31,5%)
усіх витрат, 2005 р. – 28,2%, 2010 р. – 27,6%, 2012 р. –25,3%, а
2019-го – лише 20,6%. Тобто з року в рік спостерігається зменшення витрат на соціальний захист та допомогу громадян.
Наші щорічні моніторингові дослідження підтверджують
цю тенденцію, фіксуючи обмежені масштаби соціального
захисту, зокрема в сільській місцевості, де проживає третина
українських громадян і де найбільш гостро постають соціальні
питання. Українці намагаються вижити як можуть, і знаходять
вихід у жорсткій економії, пошуках додаткової роботи, при
тому, що рівень безробіття в країні зростає, а у сільській місцевості взагалі знайти роботу практично неможливо. Заради фізичного виживання пересічні громадяни перейшли на режим
скорочення потреб та витрат, заощаджують на відпочинку, активно працюють на присадибних ділянках та дедалі частіше
звертаються за субсидіями на оплату комунальних послуг.
Крім того, недостатня увага до потреб сільського населення, послаблені механізми захисту і допомоги повинні посилювати протестні настрої населення, які проявляються у найрізноманітніших формах. Однак результати опитування населення показують протилежне – невисокий протестний потенціал, відсутність бажання щось робити, аби змінити ситуацію.
Так, на запитання про ймовірність масових виступів проти
зниження рівня життя, на захист порушених прав та інтересів
у місці проживання респондента 62% опитаних вважають їх
малоймовірними, так само як і власну участь у них (59%).
У таких умовах вже не дивує те, що серед громадської думки домінантною виявляється тенденція повернення до цінностей і традицій минулого, зокрема, надія на “сильну руку”,
авторитаризм на противагу демократії, патерналізм (державний контроль над економікою), вибори (протестне голосування або ухилення від нього) і виникнення на їх основі селянського популізму як масового протестного соціального руху
населення.
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
ЗА ПОТРЕБОЮ В ОТРИМАННІ
СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
У статті проаналізовані самооцінки потреб респондентів у соціальній
допомозі, а також її отримання залежно від соціально-демографічних
та дохідних груп населення. Емпіричною базою слугували дані проєкту
Інституту соціології НАН України “Українське суспільство: моніторинг соціальних змін” (n = 1800) 2018–2019 рр. Практичне значення роботи полягає в можливості використання отриманих даних у процесі
формування соціальної політики держави.
Ключові слова: соціальна політика, соціальний захист, розподіл доходів, соціальна нерівність.
В статье проанализированы самооценки потребностей респондентов
в социальной помощи, а также её получения в зависимости от социально-демографических и доходных групп населения. Эмпирической базой
послужили данные проекта Института социологии НАН Украины
“Украинское общество: мониторинг социальных изменений” (n = 1800)
2018–2019 гг. Практическое значение работы заключается в возможности использования полученных данных в процессе формирования
социальной политики государства.
Ключевые слова: социальная политика, социальная защита, распределение доходов, социальное неравенство.
The paper presents an analysis of Ukrainians’ social assistance needs, with
specifying kinds of social welfare payments and services that they have
(or have not) received. The data of the “Ukrainian Society” nationwide
survey for the years 2018 and 2019 have served as an empirical basis
for the analysis. About 1,800 respondents from different socio-demographic
backgrounds and income groups participated in the survey. The usefulness
of the analysis is that the results can be taken into account while drafting
social policy framework.
Keywords: social policy, social protection, income distribution, social
inequality.

Соціальний захист населення – важлива складова соціальної політики держави, тобто її цілеспрямованої діяльності з
перерозподілу ресурсів серед громадян заради підвищення
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добробуту, а також узгодження інтересів різних соціальних
груп між собою та довготривалими цілями суспільства. Під
соціальним захистом традиційно розуміють комплекс стратегій і програм, що їх здійснює держава у співробітництві з приватним сектором, які полягають у компенсації громадянам
відсутості або суттєвого скорочення їхніх статків та скеровані
на максимальне подолання жебрацтва та бідності населення,
а також мінімізацію явища малозабезпеченості.
Однією з ключових умов визнання Євросоюзом відповідних
цивілізаційних прагнень України є гарантування державою
захисту економічних, соціальних і культурних прав її громадян, що в сукупності становлять зміст поняття “гідний рівень
життя”. І для цього є вагомі правові підстави. У Конституції,
що набула чинності 28 червня 1996 р., Україна декларується як соціальна держава. Україна ратифікувала та з 1 лютого
2007 р. приєдналася до Європейської соціальної хартії. Широкий спектр прав людини, перелічених у зазначеній Хартії, має
слугувати орієнтирами в здійсненні внутрішньої політики,
якими зобов’язані послуговуватися країни, що її підписали.
У добу незалежності України, хоча й змінювалися ті чи
інші акценти в управлінських рішеннях і нормативно-правових документах, соціальна політика держави багато в чому
залишалась патерналістською. Для певної (доволі значної)
частини населення тривалий час існував попередній “соціалістичний” порядок користування суспільними благами; для
окремих прошарків постійним джерелом нетрудових доходів
виступала так звана статусна рента. В сучасних умовах, коли
різні несприятливі хвилі накладаються одна на одну (світова
фінансова криза, досі не проведена деолігархізація економіки країни, “тліючий” воєнний конфлікт на сході України
тощо), держава опиняється неспроможною виконати соціальні обов’язки перед своїми громадянами на тому рівні, до якого
багато хто звик. Намагання окремих політиків перекласти на
плечі громадян України тягар неоліберальних реформ загрожують повторенням, але в гіршому вигляді, “шокової терапії”“лихих 1990-х”, підвищують ризики суспільної нестабільності та громадських збурень.
Тож дедалі більшої актуальності набуває проблема нерівності в розподілі доходів, бідності та малозабезпеченості на84
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селення, корекції соціально-економічного курсу держави та
її соціальної політики з огляду на законні права та інтереси
людини праці, підвищення адресності програм соціальної допомоги саме тим, хто її дійсно потребує.
У таблиці 1 наведено дані, що відбивають динаміку відповідей респондентів на запитання моніторингу “Які види реальної
соціальної допомоги Ви отримали за останні 12 місяців?” за період
2002–2018 рр.
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Таблиця 1
Різновиди реальної соціальної допомоги, що отримували
респонденти за 12 місяців, що передували опитуванню
(за роками, %)

Різновиди соціальної
допомоги
Одноразові грошові
виплати
Щомісячні грошові
виплати

2005

1,8

3,1

3,0

0,4

1,3

2,1

1,3

0,5

2,7

0,7

2,6

1,2

2,0

0,5

0,1

0,0

1,6

0,2

Не відповіли

1799 1800 1800 1801 1800 1800 1800 1802 1800
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n

Потребував допомоги,
але не отримав ніякої 36,2 25,3 23,4 16,5 21,8 21,0 16,5 21,0 17,2
підтримки
Не мав потреби
35,8 32,9 40,2 43,8 41,3 40,1 44,1 39,6 50,3
в допомозі

Інше

Послуги соціальних
0,7 1,6 2,0 1,3 1,1 1,7 1,4 2,2 2,1
працівників
Співчутлива допомога
родичів, друзів,
10,3 12,2 10,4 9,4 12,4 12,4 10,0 11,3 6,8
сусідів, колег
Путівка на
оздоровлення,
0,1 2,4 1,7 2,3 1,4 1,2 1,6 1,1 2,1
допомога
в госпіталізації

Пільги

2002

Розділ перший

Отже, вбачається в цілому зростаюча кількість респондентів, які вказали, що не мають потреби в соціальній допомозі
(з 35,8% у 2002 р. до 50,3% у 2018 р.), а також більш ніж двократне зменшення кількості громадян, які потребували, але не
отримали ніякої підтримки (з 36,2% у 2002 р. до 17,2% у 2018 р.).
Щомісячні грошові виплати 2018 р. отримувало більше респондентів, ніж 2002 р. (11,7% і 6,3% відповідно), але менше ніж
2005–2016 рр.
За даними 2019 р., 9,4% опитаних вказали як на джерело
існування сім’ї житлові субсидії. Також сімейний бюджет громадян поповнюють пенсії по інвалідності (3,8%), а також такі
різновиди державної допомоги, як допомоги при народженні дитини, багатодітним сім’ям (2,8%), допомоги по безробіттю (0,8%), персональні/адресні допомоги малозабезпеченим
(0,8%), допомоги учасникам АТО (0,6%), допомоги біженцям
і переселенцям (у випадку вимушеної зміни місця проживання через воєнні дії) (0,6%), допомоги потерпілим від воєнних
дій (пораненим, родинам, що втратили годувальника/члена родини, майно, житло тощо) (0,5%), допомоги інвалідам,
ветеранам війни (0,2%), допомоги у надзвичайних ситуаціях (0,1%). Серед вибірки тих, хто відповів на це запитання
(n = 1191), 13,4% сімей респондентів були охоплені хоча б однією допомогою із десяти зазначених вище.
З метою проведення статистичної обробки даних альтернативи запитання анкети “Які види реальної соціальної допомоги Ви отримали за останні 12 місяців?” були згруповані так:
1) отримував певну допомогу (вибір хоча б однієї з таких альтернатив, як “одноразові грошові виплати”, “щомісячні грошові виплати”, “пільги”, “послуги соціальних працівників”,
“співчутлива допомога родичів, друзів, сусідів, колег”, “отримав путівку на оздоровлення”, “допомога в госпіталізації”,
“інше”) – 32,5%; 2) потребував допомоги, але не отримав ніякої
підтримки – 17,2%; 3) не потребував допомоги – 50,3%1. Як убачається зі змісту запитання, воно має“дуальний” характер, визначаючи як реальний факт одержання соціальної допомоги,
так і потребу у ній. Отже, з одного боку, отримання соціальної
допомоги може залежати від місця особи в соціальній струк1
Автори вживають маскуліннуформу для позначення дієслова “отримувати”, оскільки саме вона була представлена у формулюванні запитання.
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турі, а з другого – впливати на його соціальне самопочуття та
суб’єктивні оцінки соціального статусу.
Статистична обробка масиву соціологічних даних за
2018 р. містила аналіз таблиць сполучень з огляду на низку
соціально-демографічних факторів, що впливають на залучення громадян до системи соціального захисту. Для вираження
сили взаємозв’язку між номінальними змінними було обрано
коефіцієнт V Крамера та індекс w Коена (з градаціями розміру ефекту w: 0,1 – малий, 0,3 – середній, 0,5 – великий), для
вияву відмінностей часток ознаки у двох сукупностях використано z-критерій.
У межах однофакторного дисперсійного аналізу на підставі значення квадрату кореляційного відношення з’ясовувався вплив номінальної змінної, що фіксує одержання/
потребу всоціальній допомозі на псевдометричні змінні, які
відбивають соціальне самопочуття і самооцінку матеріального становища (розмір ефекту η2: 0,01 – малий, 0,06 – середній,
0,14 – великий). Надалі проведено апостеріорні множинні парні зіставлення та оцінку практичної значущості відмінності середніх значень шляхом обчислення індексу d Коена з урахуванням неоднакової кількості респондентів у представлених групах (розмір ефекту d: 0,2– малий, 0,5 – середній, 0,8 – великий).
Як свідчать дані, наведені в таблиці 2, між статтю, між належністю до вікових категорій, сімейним станом, здобутою
освітою, місцем проживання та отриманням/неотриманням
соціальної допомоги існує слабкий взаємозв’язок. Жінки дещо
частіше, ніж чоловіки, отримували ту чи іншу соціальну допомогу (36,1% і 28,1% відповідно). Значно частіше, ніж представники молодшої та середніх вікових когорт, отримували
допомогу представники вікових груп 60–69 років (45,3%) та
70+ (61,0%). Це не дивно, оскільки середня пенсія практично
не дає змоги купувати ліки та сплачувати за медичні послуги,
що необхідні літнім людям. Щодо впливу сімейного стану, то
найвищі показники отримання соціальної допомоги зафіксовано у відповідях вдівців (51,1%), а найменші – у тих, хто ще
не перебував у шлюбі (17,7%). Зазначимо: на рівень життя людини впливає не лише сімейний стан як такий, а й співвідношення тих, хто працює, та не зайнятих членів сім’ї, а отже, і
рівень утриманського навантаження на працюючих індивідів
у домогосподарстві.
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n

50,3

30–39 років (B)

18–29 років (A)

253

398

380

31,8
A

33,1
A

17,7

17,2

27,4
AB

16,3

12,9

46,7

40,8

50,6
D

69,4
BCD

61,3
24,2
14,5
EF
59,0
26,9
14,1
EF
51,4
30,8
17,8
EF
50,9
29,6
19,5
EF
45,3
22,5
32,2
ABcD
61,0
15,4
23,6
ABCD
χ2 (10, n = 1800) = 117,123,
p< 0,001, V = 0,18, w = 0,255

χ2(2, n = 1800) = 14,595,
p = 0,001, V = 0,09, w = 0,09

36,1
A

54,8
B

17,2

40–49 років (С)
379

17,1

32,5

50–59 років (D)
267

1190
157
88

28,1

1800

Таблиця 2
Одержання соціальної допомоги серед
соціально-демографічних груп, 2018 р. (% за рядком)

Населення України
Стать
814

60–69 років (E)

123

Критерій незалежності
та оцінка ефекту взаємозв’язку
Сімейний стан (скорочена шкала)
Ніколи не був (-ла) у шлюбі (A)
Перебуваю у шлюбі
(зареєстрованому або не
зареєстрованому) (B)
Розлучений (-на) (офіційно
чи неофіційно) (C)

271

70+ (F)

Вікові категорії

Критерій незалежності та оцінка
ефекту взаємозв’язку

Чоловіча (A)

Не мав
потреби
в допомозі

986

Потребував
допомоги,
але не
отримав ніякої
підтримки

Жіноча (B)

Отримував
певну допомогу

n

182

139

34,9
31,2
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11,6

41,2
49,3
55,3
A

χ2 (4, n = 1800) = 31,464,
p< 0,001, V = 0,093, w = 0,132

33,0

23,9
C
19,4
C

60,4
24,5
15,1
d
36,7
13,4
49,9
a
33,0
16,1
50,9
21,7
30,7
47,6
B
χ2 (6, n = 1800) = 20,696,
p = 0,002, V = 0,076, w = 0,107

51,1
20,3
28,6
ABC
χ2 (6, n = 1800) = 91,263,
p< 0,001, V = 0,159, w = 0,225

Не мав
потреби
в допомозі
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Вдівець (вдова) (D)

Київ (A)

646

Критерій незалежності та оцінка
ефекту взаємозв’язку
Місце проживання

Місто з населенням понад 250
тис. осіб (B)
Невелике місто (C)
576

439

Село (D)

284
829
687

Потребував
допомоги,
але не
отримав ніякої
підтримки

89

Примітки до табл. 2–3.
1. Статистика χ2 є статистично значущою на рівні α = 0,05.
2. Результати зіставлення часток гуртуються на використанні двостороннього
z-критерію.
3. Групи респондентів для зіставлення позначено латинськими буквами (ключем). Для кожної значущої пари ключ категорії з меншим відсотком за рядком
з’являється в категорії з більшим відсотком за рядком.
4. Рівень значущості для категорій, яким відповідають букви верхнього регістру (A, B, C): α = 0,01.
Рівень значущості для категорій, яким відповідають букви нижнього регістру
(a, b, c): α = 0,05.
5. Критерії скориговані для всіх парних зіставлень у рядку кожної внутрішньої
підтаблиці за допомогою поправки Бонферроні (крім зіставлення за статтю).

Критерій незалежності та оцінка
ефекту взаємозв’язку
Освіта (скорочена шкала)
Початкова, неповна середня,
середня загальна (A)
Середня спеціальна (технікум,
училище, коледж) (B)
Перший ступінь вищої освіти
(бакалавр), повна вища освіта
(спеціаліст, магістр, аспірантура,
вчений ступінь) (C)
Критерій незалежності та оцінка
ефекту взаємозв’язку

Отримував
певну допомогу
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З даних таблиці 2 випливає, що більш освічені індивіди частіше декларували відсутність потреб у соціальній допомозі
(55,3%), ніж представники інших освітніх груп. Поряд із цим
серед респондентів, які мають освіту не вище середньої загальної, більш поширеною є ситуація потреби в такій допомозі та
водночас неотримання жодної підтримки.
Серед мешканців м. Києва максимальна кількість тих, хто
не потребував ніякої допомоги (60,4%), серед представників
різних поселенських груп і найменша (24,5%) – тих, хто таку
допомогу отримав. Це пов’язано з тим, що для мегаполіса
характерним є велике різноманіття видів працевлаштування (офіційного та неофіційного), вищі зарплати порівняно
з мешканцями інших населених пунктів, вищі ціни за оренду
нерухомості, а отже, прибутки чималої категорії столичних
рантьє, що в сукупності сприяє зниженню попиту киян на соціальну допомогу.
Дані моніторингу 2019 р. теж підтверджують, що чим меншим є тип поселення, в якому мешкають респонденти, тим
частіше як джерело існування їхньої сім’ї фігурують житлові
субсидії: на них посилалися лише 7,3% киян, 5,3% мешканців
великих і 9,9% малих міст, а серед селян цей показник був максимальним – 13,6%.
Поряд із тим тривожною видається кількість селян (21,7%),
які визнали, що потребували допомоги, але не отримали жодної підтримки (табл. 2).
Як свідчать дані таблиці 3, взаємозв’язок статусу зайнятості
та отримання/неотримання соціальної допомоги характеризується середнім розміром статистичного ефекту. Між отриманням соціальної допомоги та об’єктивними і суб’єктивними показниками матеріального стану респондентів спостерігається слабкий зв’язок.
Відмінність у підтримці громадян з різним статусом зайнятості на роботі рельєфно простежується передусім на рівні категорії тих, хто не працює: 46,6% з них отримували ту чи іншу
соціальну допомогу. У міру підвищення цього статусу зростає
кількість тих, хто декларує відсутність потреби в допомозі
(від 61,1% найманих працівників до 73% роботодавців) (табл. 3).
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Таблиця 3
Одержання соціальної допомоги у групах, виокремлених
за статусом зайнятості на роботі та матеріальним станом, 2018 р.
(% за рядком)

37

1800

21,4

24,3

32,5

15,9

11,0

2,7

17,2

32,5

61,1
D

67,6
D

73,0
D

50,3

n

Роботодавець (власник,
який використовує найману
працю інших) (A)

145
23,0
20,9

57,1

Потребував
допомоги,
Не мав
Отримував
але
потреби
певну
не отримав
в допомозі
допомогу
ніякої
підтримки

Самозайнятий (індивідуальна
трудова діяльність, представник
вільної професії) (B)

869
46,6
BC

10,7

Населення України

Найманий працівник (C)

721
32,1

Статус зайнятості на роботі

У даний час не працює (D)

28

663

29,8

37,6
Bc

9,2

12,7

27,0
BC

61,7
A

57,5
A

35,4

χ2 (8, n = 1800) = 168,063,
p< 0,001, V = 0,216, w = 0,306

Важко відповісти (E)
Критерій незалежності та оцінка
ефекту взаємозв’язку

Бідні (часто не мають грошей
та харчiв – iнколи жебракують,
не вистачає продуктiв
харчування – iнколи голодують,
вистачає лише на продукти
харчування) (A)

722

29,2

Матеріальний стан сім’ї загалом
за останні 2–3 місяці
(скорочена шкала)

Малозабезпечені (вистачає
загалом на прожиття) (B)

415

χ2 (4, n = 1800) = 116,516,
p< 0,001, V = 0,180, w = 0,254

Забезпечені (вистачає на все
необхiдне, але не до заощаджень,
живуть у повному достатку) (C)
Критерій незалежності та оцінка
ефекту взаємозв’язку
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18,6
22,7
aC

14,7

59,1
B

39,1

66,7
B

n

231
38,3
AC
11,1

Потребував
допомоги,
Отримував
Не мав
але
певну
потреби
не отримав
допомогу
в допомозі
ніякої
підтримки

0 грн (A)
873
29,9
A

Сукупний дохід на одного
члена Вашої сім’ї за останній
місяць (згруповані дані)

від 0 до 3000 грн (включно)
(B)
696
χ2 (4, n = 1800) = 100,241,
p< 0,001,
V = 0,167, w = 0,236

понад 3000 грн (C)
Критерій незалежності та
оцінка ефекту взаємозв’язку

Характер отримання/неотримання соціальної допомоги
значною мірою залежить також від типу зайнятості респондента. Частіше отримують допомогу зареєстровані безробітні (75%), домогосподарки (56,4%), непрацюючі пенсіонери
(далі – пенсіонери) (52,7%), працівники сільгосппідприємства
(50%). Потребують, але не отримують допомоги частіше індивіди, які є економічно неактивними і не мають жодних джерел доходу (48,3%). Про неотримання належної допомоги сигналізує чимала кількість тих, які не мають постійного місця
роботи, але підробляють у різних місцях (28,4%), різноробів,
підсобних робітників (22,8%), пенсіонерів (22,1%). Зізналися,
що не мають потреби в допомозі 92,3% підприємців у великому або середньому бізнесі, 81% службовців держапарату, 80%
фермерів, 73,4% дрібних та індивідуальних підприємців (максимальні значення). Цікаво, що не мають потреби в допомозі
й 25,3% пенсіонерів. Отже, з точки зору доходів пенсіонери не
являють собою однорідну групу. Мільйони пенсіонерів за віком, усупереч сформованій громадській думці, не належать
до особливо вразливих верств населення завдяки ресурсам,
що є в їхньому розпорядженні (бо мають множинні категоріальні пільги, отримують міжродинні трансфери тощо).
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Слід зазначити, що серед представників бідних домогосподарств більше тих, хто отримував допомогу порівняно із
забезпеченими (37,6% і 29,2%), а серед останніх, навпаки, більше тих, хто не потребував ніякої допомоги (61,7%) (табл. 3).
Впадають в око зовні не логічні факти: 57,5% незабезпечених,
а також 35,4% бідних визнали, що не потребують допомоги,
тоді як 29,2% забезпечених вважають припустимим скористатися соціальними пільгами коштом платників податків.
Ми схиляємося до такого пояснення цієї суперечності: особи, які належать до низькодохідних груп населення, можуть
не потребувати соціального захисту завдяки наявності у них
незадекларованих доходів, володінню різноманітним майном
та ін. З іншого боку, навіть серед економічно активного та
зайнятого населення існує категорія нужденних, пов’язана з
низьким рівнем оплати праці та/або утриманським навантаженням на них. Сумарно статки родини можуть бути вельми
пристойними, а коли ж вони діляться на кількість “їдаків” –
виникає необхідність у зовнішній оперті.
Серйозним викликом для влади є й такий факт: 27% респондентів, що віднесли себе до бідних домогосподарств, потребували, за їхніми оцінками, соціальної допомоги, але не
отримали її. Отже, доступність соціальної допомоги для певних прошарків населення досі є проблематичною (це стосується також вікових груп 50–59 років і 60–69 років) (табл. 3).
Заслуговують інтерпретації і такі факти. 2/3 респондентів
із сукупним доходом на одного члена сім’ї за останній місяць,
який дорівнює 0 грн, вказують в анкетах, що не мають потреби
в допомозі. 12,8% респондентів у вибірці вказали, що сукупний
дохід на одного члена сім’ї становить 0 грн (за цією категорією
можуть бути як ті особи, котрі не надали відповіді, так і ті,
що свідомо приховали свій дохід). При цьому серед зазначеної
категорії у 2018 р. 26% респондентів віднесли себе до групи забезпечених (за вибіркою в цілому – 23,1%) та 48,5% – до середнього класу (за вибіркою в цілому – 42,9%).
Майже 40% респондентів з відповідним доходом від 200 до
3000 грн (включно) визнають також себе фінансово спроможними. Вочевидь, правда криється в тінізації доходів громадян,
а не в мінімалізмі як стилі життя чи надмірній скромності.
Рівень доходу сім’ї на одного члена понад 3000 грн також не93
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рідко зумовлює вибір відповіді щодо відсутності потреби у
соціальній допомозі (59,1% респондентів). Водночас серед
сімей з доходом до 3000 грн (включно) на одного члена виявилося більше тих, хто отримував соціальну допомогу або потребував її протягом останнього року (табл. 3).
Оскільки близько третини дорослого населення України,
згідно з даними моніторингу 2019 р. (n = 1800), тією чи іншою
мірою виправдовують отримання державної допомоги (компенсації), на яку людина не має права (у рідкісних випадках –
21,5%, переважно – 7,9%, завжди – 2,6%), можна припустити,
що певна частина громадян і діє відповідним чином, тобто
користується незаслуженими пільгами за рахунок платників
податків, що мали б підтримати дійсно нужденних.
Дослідження соціальної нерівності взагалі і диференціації
за потребою в отриманні соціальної допомоги, зокрема, тісно
пов’язане з проблемою вимірювання. Деякі характеристики
об’єкта вимірюються за допомогою неоднакових шкал, і агрегувати їх доволі проблематично. У цій ситуації може знадобитися використання інформативних індикаторів.
Надалі проведено однофакторний дисперсійний аналіз,
в якому фактором була номінальна змінна – соціальна категорія, що розрізнює індивідів за фактом або за потребою в
отриманні соціальної допомоги або за фактом її отримання,
а залежними змінними – псевдометричні показники – інтегральний індекс соціального самопочуття та самооцінка респондентом свого становища у суспільстві.
Методичний інструментарій соціологічного опитування
Інституту соціології НАН України містив табличне запитання (“Чого з наведеного Вам не вистачає…”) із 20 підзапитаннями
щодо достатності тих чи інших соціальних благ (з альтернативами відповідей “не вистачає”, “важко сказати, вистачає чи
ні”, “вистачає”, “не цікавить”), що було об’єднано в інтегральний індекс соціального самопочуття (ІІCC–20), мінімальне
значення якого дорівнює 20 балам, максимальне – 60 балам, а
середнє за вибіркою у 2018 р. становило 40,75 бала, стандартне відхилення – 8,96 (40 балів є умовним нулем – нижче якого
– показники негативного рівня задоволення потреб особи). На
підставі критерію Лівіня слід прийняти гіпотезу про рівність
дисперсій у групах (F(2, 1797) = 2,271, p = 0,104). Результати
однофакторного дисперсійного аналізу свідчать про статис94
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тично значущу відмінність середніх значень у відповідних
групах (F(2, 1797) = 87,582, p < 0,001) із середньою силою ефекту (η2 = 0,089). Близько 9% всієї варіабельності ІІСС–20 пояснюється належністю до категорії осіб, котрі отримували/не
отримували соціальну допомогу. З метою множинних парних
зіставлень середніх у категоріях обрано критерій Бонферроні
(табл. 4). Для комірок таблиці, в яких виявлено статистично
значущу різницю середніх, додатково подано значення індексу d Коена, яке дає певне уявлення про міру фактичних розбіжностей середніх значень.
Таблиця 4
Середні значення ІІСС–20 у групах респондентів,
виокремлених за одержанням/
потребою в соціальній допомозі (n = 1800), 2018 р.

SD

M

8,76

SD

Не мав потреби
в допомозі
(C)

M
43,14

Потребував допомоги,
але не отримав ніякої
підтримки (B)

SD
8,0

Отримував
певну допомогу
(A)
M
36,09

A, p Bonferroni< 0,001,
d = 0,422;
B, p Bonferroni< 0,001,
= 0,823
n = 906

8,53

n = 309

39,49
B, p Bonferroni< 0,001,
d = 0,406
n = 585

Примітки до табл. 4–5.
1. Групи для зіставлення позначені латинськими літерами (ключем).
Для кожної значущої пари ключ категорії з меншим середнім значенням
з’являється в категорії з більшим середнім значенням.
2. Середні значення розрізняються у групах, позначених буквами верхнього
регістру (A, B, C), на рівні: α = 0,05.

Як свідчать дані таблиці 4, найкраще самопочуття виявляють особи, що не мали потреби в допомозі протягом 12
місяців перед проведенням соціологічного опитування. Найменшими значеннями за ІІСС–20 характеризуються особи,
котрі потребували, але не отримували відповідної соціальної
допомоги. Проміжні значення за індексом набирають особи,
які отримували допомогу. Між категоріями осіб, що не мали
потреби в допомозі та потребували її, фіксується найбільша
різниця середніх балів (7,05 бала) за вказаним інтегральним
індексом, що вказує на великий розмір ефекту (d = 0,823).
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Статистично значущі відмінності у середніх ІІСС–20 між отримувачами допомоги та тими, хто її конче потребував, а також
між особами, що не мали потреби у допомозі, та особами, які
отримували різноманітні соціальні виплати, характеризуються
малими розмірами ефекту (d = 0,406 та d = 0,422 відповідно).
Респондентам також ставилося запитання “Уявіть собі,
що на сходинках деякої «драбинки» розташовані люди з різним
становищем у суспільстві: на найнижчій – ті, хто має найнижче становище, а на найвищій – ті, хто має найвище становище. На яку із цих сходинок Ви поставили б себе?”зі шкалою від
1 – “найнижча сходинка” до 7 – “найвища сходинка”. У 2018 р.
відповідний середній бал за вибіркою загалом становив 3,57,
стандартне відхилення – 1,23. Оскільки значення статистики
Лівіня свідчить про нерівність дисперсій (F(2, 1797) = 8,743,
p < 0,001)застосовано однофакторний дисперсійний аналіз з корекцією Уелча, що виявив статистично значущурізницю між середніми значеннями самооцінок у групах, виокремлених за одержанням/потребою в соціальній допомозі (F(2, 774,4) = 34,328,
p < 0,001) із малим статистичним ефектом взаємозв’язку номінальної та псевдометричної змінної (η2 = 0,038). Лише 4% всієї
різниці у суб’єктивному соціальному статусі зумовлюється тим,
чи отримували або не отримували респонденти соціальну допомогу протягом року. За критерієм множинних зіставлень

n = 309

Потребував допомоги,
але не отримав ніякої
підтримки (B)
M
SD
3,17
1,31

M
SD
3,79
1,13
A,p Tamhane< 0,001,
d = 0,294;
B,p Tamhane< 0,001,
d =0,528
n = 906

Не мав потреби
в допомозі (C)

Таблиця 5
Середній бал розташування на сходинках деякої
“драбинки” з різним становищем у суспільстві
у групах респондентів, виокремлених за одержанням/потребою
в соціальній допомозі (n = 1800), 2018 р.

SD
1,27

Отримував певну
допомогу
(A)
M
3,44

B, p Tamhane= 0,009,
d = 0,212
n = 585
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Тамхейна T2 встановлено три пари груп, що мають статистично значущу різницю середніх балів (табл. 5).
Найменший середній бал самооцінки фіксується у групі
респондентів, що потребували, але не отримували соціальної допомоги (3,17), дещо більший – у групі респондентів, які
отримували соціальну допомогу (3,44) і найвищу самооцінку
мають особи, які не потребували допомоги (3,79). Між категорією індивідів, що не мали потреби в допомозі, та категорією тих, хто потребував допомоги, але не отримував її протягом року перед опитуванням, спостерігається максимальна
різниця середніх самооцінок становища у соціумі (0,62 бала),
що відповідає середньому статистичному ефектові (d = 0,528).
Відмінності середніх самооцінок становища в суспільстві,
яківиявлено між групою респондентів, котрі отримували соціальну допомогу, та групою опитаних, котрі потребували її,
але не отримували, а також між групою респондентів, котрі не
мали потреби в допомозі, та групою респондентів, які отримували певну допомогу, характеризуються малим розміром
статистичного ефекту (d = 0,212 та d = 0,294 відповідно).
Висновки. Результати дослідження демонструють наявність суттєвої нерівності в отриманні соціальної допомоги
для представників різних соціально-демографічних та дохідних груп населення. Портрет типового реципієнта соціальної
допомоги, за нашими даними: це жінка, віком 60 років і старше, з невеликими доходами, мешканка великого міста (крім
Києва), домогосподарка або пенсіонерка.
Представники різних типів отримувачів соціальної допомоги поділяються за типом зайнятості респондентів нерівномірно: серед багатьох соціально-професійних груп є як ті, які
мають потребу в допомозі в тій чи іншій формі, так і ті, які
не мають потреби в будь-якій допомозі. Для певних категорій тих, хто потребує соціальної допомоги, остання значною
мірою недоступна. Це насамперед мешканці сільської місцевості, індивіди від 50 до 70 років, респонденти, матеріальний
стан сім’ї яких оцінюється ними як бідний. Виявлені нами суперечності можуть, за подальшого їх прогресування, слугувати детонаторами майбутніх соціальних конфліктів.
Як свідчить проведений аналіз, відсутність у індивіда потреби в допомозі або нагальна необхідність у ній може бути
97

Розділ перший

одним із індикаторів ступеня задоволеності ним своїх різноманітних потреб, а також самооцінки суб’єктивного соціального
статусу в суспільстві. Факт отримання соціальної допомоги
або відсутності потреби в ній є важливою характеристикою
соціального статусу особи та матеріального становища сім’ї.
У процесі аналізу даних виявлено невідповідність між задекларованим фінансовим станом сім’ї, що має вияв у грошовомувиразі, та відсутністю потреби в соціальній допомозі. Отже,
при статистичному аналізі потрібно приділити особливу увагу групі респондентів, які фактично зазначили відсутність доходів сім’ї. Таких опитаних можливо або повністю вилучати
з масиву (оскільки вони спричиняють зменшення середнього або медіанного значення доходу за вибіркою цілому), або
включати їх до окремої категорії.
Підвищення адресності соціальної підтримки населення,
диференційований розмір допомоги – одна з ключових стратегій скорочення бідності в Україні. Поряд із тим не можна сучасну соціальну політику ототожнювати лише із соціальним
забезпеченням груп ризику опинитися в зоні бідності – інвалідів, сиріт, одиноких батьків, багатодітних родин та ін. (до того
ж, для влади завжди існує спокуса розв’язати проблеми одних
пільговиків за рахунок інших, менш голосних).
Важливо не лише надавати монетарну підтримку нужденним українцям, а й мінімізувати структурні причини бідності
та малозабезпеченості, прагнути до вирівнювання стартових
умов життя для представників різних соціальних груп. Для
цього потрібно, на нашу думку, запровадити нову економічну
політику. Вона має означати не максимальний вихід держави
із соціальної сфери під прапором ідеології ринкового фундаменталізму, коли переважну частину видатків на соціальні послуги пропонується оплачувати самим громадянам, а, навпаки, усування перекосів неоліберальної економічної політики.
У контексті нагальної зміни економічного курсу нашої
держави, що передбачає створення нових робочих місць,
підтримки вітчизняного виробника, позбавлення фінансово-кредитної залежності від МВФ, пошук інших, більш надійних джерел поповнення консолідованого бюджету (загальнодержавного, регіональних та муніципальних його частин) та
рішучу боротьбу з корупцією, мова може йти не про окремі
заходи із соціального захисту, а про докорінний перегляд те98
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перішньої моделі соціальної політики. Вона має поєднувати
два підходи: 1) удосконалення механізмів розподілу та перерозподілу національного доходу, в тому числі прогресивне
оподаткування супердоходів, і, водночас, 2) зростання статків
малозабезпечених, викорінення такого ганебного для ХХІ ст.
явища, як дешева робоча сила. Мінімальна зарплата повинна
забезпечувати умови відтворення населення та якість робочої сили, а не бути абстрактним статистичним показником.
Система соціальної політики держави має концентруватися
не на стратегії виживання (акцент на споживчий кошик, прожитковий мінімум), а орієнтуватися на параметри гідної якості життя, що повинні регулярно переглядатися в бік розширення державних гарантій.
Неодмінною умовою ефективності соціальної політики є не
лише підвищення наповнюваності бюджетів усіх рівнів, але й
дієвий контроль за розподілом доходів, а також встановлення для більшості громадян прийнятних тарифів на ЖКГ та
соціальних цін на товари першої необхідності. Завдання державних аналітичних служб – здійснювати регулярний моніторинг ефективності освоєння держвидатків, що спрямовуються на соціальний захист населення, оцінювання легітимності в
масовій свідомості усіляких пільг, допомог представникам тих
чи інших соціальних категорій, вивчати, наскільки справедливий в уявленнях людей той чи інший тип перерозподілення доходів, прогнозувати соціальні наслідки від декларованих
реформ, враховуючи потужний запит сучасного українського
суспільства на соціальну справедливість. Поки що далеко не
всі громадяни готові до сприйняття такої соціальної політики,
що базується на відмові від державного патерналізму. Необхідно зауважити, що патерналістські очікування, які притаманні багатьом верствам населення України, – це не синонім
утриманства, вони часто пов’язані з об’єктивною неможливістю індивідів самостійно розв’язувати власні повсякденні
проблеми в умовах олігархічного капіталізму. Вони є індикатором орієнтації на підвищення ролі держави в проведенні
соціально орієнтованих реформ, сильної соціальної політики.
Соціальний захист населення – це не зайвий фінансовий
тягар для держави, не непродуктивні видатки, говорячи мовою бізнесу, а важливі інвестиції в людський капітал, амортизатор складнощів перехідного періоду для індивідів, “клей”
громадської солідарності для суспільства.
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЗГОДИ УКРАЇНЦІВ
ПРАЦЮВАТИ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ
У статті досліджується соціальна привабливість приватного сектору працевлаштування серед українського населення. Виявлено, що кількість тих, хто погоджується працювати
у приватних підприємців, зростає за умов погіршення економічної
ситуації. Метод лінійної множинної регресії, використаний у цьому
дослідженні, показує, що згода працювати у приватного підприємця
залежить від віку (чим молодше, тим більш схильні працювати у
приватному секторі), позитивним сприйняттям ліберальних цінностей, інтернальним локусом контролю, належністю до найманих
працівників та адаптацією до ринкових умов.
Ключові слова: детермінанти працевлаштування, приватний сектор економіки, ліберальні цінності.
В статье исследуется социальная привлекательность частного сектора трудоустройства среди украинского населения.
Обнаружено, что количество тех, кто соглашается работать
у частных предпринимателей, растет в условиях ухудшения экономической ситуации. Метод линейной множественной
регрессии, использованный в этом исследовании, показывает, что
согласие работать у частного предпринимателя зависит от возраста (чем моложе, тем более склонны работать в частном секторе),
положительным восприятием либеральных ценностей, интернальным локусом контроля, принадлежностью к наемным работникам и
адаптацией к рыночным условиям.
Ключевые слова: детерминанты трудоустройства, частный сектор экономики, либеральные ценности.
The paper analyses the attractiveness of the private sector employment to Ukrainians. According to the findings of the “Ukrainian
Society” social survey, the number of people agreeing to work for a sole
trader (or “private entrepreneur”, as it is literally translated from
Ukrainian) grows as the economic conditions worsen. The other predictors of a person’s willingness to work in the private sector, which
have been identified by using multiple linear regression, are as follows:
young age, a positive attitude towards liberal values, an internal locus
of control, current employment status (employees are more ready
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to work in the private sector than employers or self-employed) and a respondent’s successful adaptation to the new economic environment.
Keywords: determinants of employment, the private sector of economy.

Ринкові зміни суттєво вплинули на ставлення пострадянських суспільств до секторів зайнятості, коли до цього єдиним
взірцем була довготривала праця на одному робочому місці
лише в державному закладі чи на державному підприємстві.
Зростання приватного сектору суттєво змінило структуру
зайнятості. Робота в приватному секторі, окрім переваги
фінансового ґатунку, включає в себе також більшу відповідальність і складність виконуваної роботи, водночас меншу
соціальну захищеність. Водночас існує вагома частка людей,
які декларують свою неготовність працювати у приватних
власників. Ця неготовність зумовлюється не лише об’єктивною
неспроможністю продавати свої професійні навички на ринку праці, а й ціннісно-ідеологічними настановами несприйняття капіталізму та ринкових відносин, що досі виокремлює суспільну проблему легітимності приватної власності в
Україні. Особливості вибору сектору працевлаштування, які
існують у більшості розвинутих країн, у постсоціалістичних
суспільствах накладаються ще й на проблему легітимності
приватних власників як роботодавців. Водночас за умов доволі тривалого за часом транзиту цих суспільств природним чином зменшилася кількість людей з упередженим ставленням
до приватного сектору працевлаштування та зросла кількість
тих, хто вважає працю на приватних власників природним
явищем. Метою цієї статті є емпіричне з’ясування, чинників привабливості працевлаштування у приватних власників
серед населення України.
У західних суспільствах, де, навпаки, існує проблема залученості у державний сектор, соціальні науки дедалі більше
зосереджувалися на мотивації праці у державному секторі [1].
Зокрема, особлива увага приділяється соціокультурним чинникам, які зумовлюють бажання працювати у державному
секторі [2; 3]. Ціннісні аспекти соціальної справедливості, допомоги іншим та користь суспільству є переважними у мотивації тих, хто прагне працювати у державному секторі [4; 5;
6; 7]. Гарантії забезпеченості робочим місцем є найсильнішим
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чинником схильності до державного сектору, натомість високий дохід є важливою мотивацією працювати приватному
секторі. Поряд з тим П. Бурдьє звертав увагу на відмінності у
культурних практиках між керівниками державного та приватного секторів [8]. У європейських країнах частка працівників ремісничих професій, саме чоловіків, є відносно більшою
у приватному секторі. Працівники державного сектору, переважно належать до груп професіоналів і техніків, вони найчастіше є жінками, відносно старшими і більш кваліфікованими та із більшим стажем роботи на одному робочому місці,
ніж у приватному секторі [9]. Дослідження у США зафіксували, що представники меншин, жінки, ветерани, демократи і
старші американці віддавали перевагу роботі в державному
секторі більше, ніж білі, чоловіки, неветерани, республіканці і
молодші американці, які дещо більше прагнули працювати у
приватному секторі [10; 11].
У постсоціалістичних країнах, особливо у пострадянських,
можливість працювати у приватному секторі була наслідком
формування, по суті, нового соціального інституту, ставлення
до якого не було однозначним у цих суспільствах. В Україні,
порівняно з іншими постсоціалістичними країнами, сприйняття інституту приватної власності та загалом приватного капіталу ускладнюється через захоплення політичних інститутів
олігархічними групами. Водночас нечесна з погляду більшості суспільства масова приватизація промислових підприємств
позначилася на легітимності інституту приватної власності
та все ж не викликала упередженого ставлення до приватних
власників як соціальної верстви [12, p. 256–257]. Люди старшого віку, які зазнали серйозних втрат через непридатність своїх навичок до ринкових умов, часто негативно ставляться до
наслідків приватизації засобів виробництва. Цей негативізм
посилюється сповідуванням ними лівих ідеологічних орієнтацій. Поряд з тим люди з позитивним досвідом адаптації до нових економічних інститутів переважно схвалюють існування
приватного сектору економіки. Це переважно молодь, люди з
центристськими та правими поглядами та ті, хто мав вигідні
соціальні позиції та навички, завдяки яким вдалося пережити
соціальні трансформації [13].
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Як свідчать дані Інституту соціології НАН України, зайнятість у державному секторі протягом років зменшувалася,
а зайнятість у приватному секторі економіки – зростала
(табл. 1). Коливання кількості непрацюючих свідчить, що
цей показник слабо пов’язаний з економічною ситуацією: у
відносно “благополучному” 2010 р. кількість непрацюючих
сягала 48,8%, натомість у кризовому 2015-му ця кількість дещо
зменшилася (до 41,8%).
У другій половині 2000-х років, коли кількість зайнятих у
приватному секторі почала перевищувати кількість зайнятих
у державному секторі, намітилися відмінності у соціологічному портреті цих груп. Так, на той час типовий працівник приватного сектору – це молода чи середнього віку людина, частіше чоловік, мешканець міста, з вищою базовою освітою, який
загалом ще не дуже був упевнений у перевагах своєї роботи,
яка зазвичай не відповідала отриманому фаху, але давала непоганий середній прибуток. Працівникам приватного сектору була притаманна певна автономність: вони порівняно з
працівниками державного сектору значно частіше самостійно
визначали завдання по своїй роботі та брали на себе відповідальність за прийняття рішень. Залучені у приватний сектор
Таблиця 1
Динаміка відповідей населення України на запитання
“У державному чи приватному секторі
Ви зараз працюєте?” (%)
Зайнятість

0,3

0,0

1,5

2,0

2,4
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0,3

3,2

0,0

4,7

0,1

2,8

0,3

2,2

0,1

2,4

0,3

2,3

0,1

2,3

1,2

1,7

51,2 42,7 37,2 31,8 29,7 28,7 24,8 24,9 19,6 17,7 17,9 19,7 18,9

0,0

У державному

2015

11,7 13,8 19,1 22,6 25,4 30,8 29,8 33,2 34,7 35,8 36,5

2014

9,6

2013

6,1

2012

У приватному

2010

2,0

2008

1,8

2006

1,8

2004

39,3 45,9 48,8 52,9 46,8 45,2 45,2 41,4 48,1 46,5 44,7 42,0 41,8

2002

І в тому,
і в тому

2000

Не працюю

1998

1,6

1996

Не
відповіли

1994
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ставилися схвальніше до розвитку підприємництва та вирізнялися більшою часткою інтерналів за локусом контролю [14].
Поява нових форм зайнятості, властивих приватному сектору, змінила суспільне ставлення до традиційної зайнятості в
державному секторі як єдино можливої, відтоді як пошуки роботи й заробітку призвели до працевлаштування в приватному секторі, або ж самозайнятості чи альтернативної зайнятості
(сезонної, випадкової, тимчасової). Однак, попри це, ставлення громадян до приватного та державного секторів зіштовхнулося з існуванням в Україні подвійної інституціональної
структури, коли паралельно (хоча й не без конфліктів) співіснували дві системи інституціональних норм [15]. Подвійна інституціоналізація продукувала амбівалентні установки щодо
переваг зайнятості: люди одночасно хотіли високу заробітну
платню та збереження стабільного робочого місця. Ця амбівалентність виходила із загальних пострадянських феноменів
масової свідомості, якому притаманне химерне поєднання соціалістичних і капіталістичних уявлень на функціонування
економіки в цілому.
Така ситуація притаманна й іншим пострадянським країнам, коли люди воліють мати стабільну зарплатню у державному секторі, однак бажають, щоб їхні діти у майбутньому
мали власний бізнес [16]. Багато людей, особливо старшого
віку, продовжували (і навіть зараз сподіваються) жити за прийнятними для себе залишковими інституціональними нормами збереженої у головних рисах соціальної структури модернізованого соціалістичного суспільства. Для цієї структури
характерні пожиттєве працевлаштування у фактично єдиного роботодавця–держави, значна частка престижних соціальних позицій у переважно невиробничій сфері (інтелігенція,
держслужбовці, військові, правоохоронці та ін.), що утримується за рахунок державного бюджету.
Амбівалентне ставлення до приватного сектору ілюструє динаміка громадської думки щодо згоди працювати
у приватного підприємця (рис.). Під час економічної кризи
1990-х років населення України набагато лояльніше сприймало таку перспективу: як свідчить моніторингове дослідження
Інституту соціології НАН України, більше половини громадян
готові були працювати у них. Приватні роботодавці зберігали
свою соціальну привабливість упродовж економічного спаду,
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коли за умов хронічних невиплат заробітної платні у державному секторі економіки і пенсій, явного і латентного безробіття будь-яка можливість покращити матеріальне становище
ставала бажаною. За умов тривалих невиплат зарплат активна частина свідомо чи вимушено змінювала місце роботи та
переходила у приватний сектор. Інституціональні правила
новоствореної паралельної соціальної структури, характерними рисами якої була відчутна диференціація у доходах,
жорстка соціальна конкуренція, лише поступово набувала вагомої кількості своїх прихильників.
Утім, з початком позитивних зрушень у економіці та
зростанням зарплатні в державному секторі кількість
бажаючих працювати у приватних підприємців суттєво
зменшилася, особливо у 2000-х роках. Тоді ж зросла кількість
тих, хто не погоджувався з такою перспективою. Власне, одне
із досліджень показало, що зниження привабливості праці у
приватному секторі було пов’язане із суттєвим зниженням
розриву фінансових доходів між приватним і державним секторами. Відтак, тут далися взнаки такі переваги державного
сектору перед приватним, як легальність, дотримання законодавства про працю, фіксація стажу роботи, перспективи пенсійного забезпечення [17].
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Рисунок. Динаміка відповідей населення України на запитання
“Чи згодні Ви особисто працювати у приватного підприємця?” (%)
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За умов існування квазіринкової економіки соціальна сфера переважно побудована на принципі солідарного фінансування і забезпечується із державного бюджету. Така патерналістська модель надавала соціальні блага недиференційовано,
незалежно від потреби. Звідси, незважаючи на економічне
зростання, патерналістські настрої стали джерелом настороженого ставлення до приватного сектору економіки.
Повторення тенденції 1990-х років відбулося одразу
після фінансово-економічної кризи 2008 р., коли кількість
бажаючих працювати у приватних підприємців зросла.
А після погіршення економічної ситуації у 2014 р. у зв’язку
з агресією Росії кількість бажаючих працювати у приватних
підприємців суттєво випередила кількість небажаючих такого
працевлаштування. А за результатами опитування 2019 р.
кількість згодних працювати у приватного підприємця зросла
до максимальних показників 1990-х років.
Поява в Україні безвізового режиму з країнами ЄС дала
змогу людям легально або напівлегально працевлаштовуватися й отримувати відчутно більшу зарплатню, ніж на батьківщині. Причому можливість відкрилася як для людей із винятковою фаховою кваліфікацією, так і для людей без особливих
умінь, які тимчасово працевлаштувалися на сезонні роботи.
Якщо колись здобуте престижне місце (наприклад, медичний працівник, учитель, держслужбовець) за привабливістю
переважувало фінансові переваги менш кваліфікованої роботи, то тепер, за умов економічної кризи, питання соціального
статусу відійшло на другий план. Масовий виїзд українців на
сезонні роботи у країни Євросоюзу, зокрема у Польщу, показує переважання прагматичних потреб у фінансовому забезпеченні своєї сім’ї.
Для перевірки того, які чинники є вирішальними у згоді
працювати у приватному секторі, був використаний метод
множинної регресії, оскільки залежна змінна, яка відображала
особисту згоду працювати у приватного підприємця, мала
порядкову шкалу “1 – ні; 2 – скоріше ні; 3 – важко сказати;
4 – скоріше так; 5 – так”. В якості незалежних змінних було
використано соціально-демографічні показники (стать, вік,
освіта, матеріальний стан сімї, статус зайнятості), соціальнопсихологічні показники локусу контрою та адаптації
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до ринкових умов, показник особистісного сприйняття
ліберальних цінностей.
Побудова рівняння множинної лінійної регресії щодо
детермінант згоди населення України працювати у
приватному секторі відобразила вплив об’єктивних та суб’єктивних чинників (табл. 2).
Згідно з величиною Beta-коефіцієнтів найбільш впливовими і до того ж рівнозначними виявилися віковий чинник
Таблиця 2
Чинники формування згоди населення України працювати
у приватних підприємців, множинна лінійна регресія
Незалежні змінні
β (S.E.)
Стать (1– жіноча; 0 – чоловіча)
–0,004 (0,069)
–0,136***
Вік (роки)
(0,002)
Освіта (1–5)
-0,042 (0,030)
Матеріальний стан сім’ї (1–7)
0,027 (0,035)
Статус зайнятості
Роботодавець (1/0)
0,029 (0,282)
Самозайнятий (1/0)
–0,026 (0,257)
Найманий працівник (1/0)
0,187* (0,234)
У даний час не працюю (1/0)
0,103 (0,237)
Як Ви вважаєте, від чого здебільшого залежить те,
0,081***
як складається Ваше життя? (1 – здебільшого
(0,029)
вiд зовнішніх обставин; 5 – здебiльшого вiд мене)
Активно включився в нове життя, ринкові відносини
видаються мені природним способом життєдіяль0,055* (0,083)
ності (1/0)
Чи сприймаєте Ви як свою, ту систему цінностей,
яка склалася в Україні за роки незалежності (приватна
0,137***
власність, збагачення, індивідуалізм, прагнення
(0,029)
до особистого успіху тощо)? (1 – однозначно ні;
5 – однозначно так)
Adjusted R2
0,083
Примітка. У таблиці представлені Beta-коефіцієнти з показниками
стандартних похибок у дужках. Позначки значущості впливу на рівні:
* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001.
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і сприйняття ліберальних цінностей (в обох випадках значущість коефіцієнтів впливу на рівні 0,001). Згода працювати на
приватних підприємців зростає зі зниженням віку (мінусове
значення коефіцієнта) та позитивним сприйняттям ліберальних цінностей. Крім цього, погоджування із працевлаштуванням у приватному секторі зумовлюється інтернальним локусом контролю та адаптацією до ринкових умов. Показово,
що, крім вікового чинника, із низки соціально-демографічних змінних проявився лише вплив належності до найманих
працівників. Якщо роботодавці та самозайняті в силу своїх
чинних статусів не проявляють зацікавленості у праці на приватних підприємців, то відсутність такої згоди серед непрацюючих можна пояснити великим відсотком пенсіонерів у цій
категорії.
Очевидно, що ідеологічна узгодженість існування приватного сектору та власних поглядів, сприйняття ринкової
економіки як природного способу життєдіяльності та схильність приписувати відповідальність за події у своєму житті
самому собі є важливими чинниками працевлаштування у
приватному секторі. Власне саме ці риси притаманні молодшим поколінням, оскільки об’єктивні демографічні процеси зумовлюють зменшення кількості людей, які у ставленні
до працевлаштування у приватному секторі керуються
лівими ідеологічними переконаннями, натомість зростає
кількість тих, хто сприймає ринкову економіку та приватних
роботодавців як звичайні явища.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТНОЇ І НЕСТАНДАРТНОЇ
ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН
У статті розкриваються як загальні характеристики зайнятості в
Україні, так і особливості стандартної і нестандартної зайнятості. Для їх порівняльного аналізу виокремлено за низкою параметрів
три групи зайнятих: наймані працівники, які працюють на умовах
стандартної зайнятості, наймані працівники, які працюють на умовах нестандартної зайнятості, та самозайняті. Різними формами
нестандартної зайнятості охоплено щонайменше 44% зайнятих,
однак сама група цих працівників вельми неоднорідна. Аналіз даних
виявив, що краще матеріальне забезпечення і соціальне самопочуття
мають самозайняті, дещо гірше – зайняті на стандартних умовах і
найгірше – наймані працівники нестандартної зайнятості. Також в
українському суспільстві поширені надзайнятість, неформальна зайнятість і малозабезпеченість працюючого населення.
Ключові
слова:
зайнятість,
самозайняті,
нестандартна
зайнятість.
В статье раскрываются как общие характеристики занятости в
Украине, так и особенности стандартной и нестандартной занятости. Для их сравнительного анализа выделены по ряду параметров
три группы занятых: наемных работников, работающих на условиях
стандартной занятости, наемных работников, работающих на условиях нестандартной занятости, и самозанятых. Различными формами нестандартной занятости охвачено не менее 44% занятых, однак сама группа этих работников весьма неоднородна. Анализ данных
показал, что материальное обеспечение и социальное самочувствие
лучше у самозанятых, несколько хуже – у занятых на стандартных
условиях и хуже всего – среди наемных работников нестандартной занятости. В украинском обществе также распространены сверхзанятость, неформальная занятость и малообеспеченность работающего
населения.
Ключевые слова: занятость, самозанятость, нестандартная
занятость.
The paper highlights the general characteristics of employment in
Ukraine, as well as specific features of standard and non-standard employment. In order to conduct further comparative analysis,
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the author distinguishes three groups of employed persons: a) those working full-time (on a permanent employee contract), i. e. stable, or “standard” employees; b) those who are engaged in non-standard employment; c)
the self-employed. The calculations indicate that at least 44% of employed
Ukrainians are presently working in various non-standard arrangements.
The group of non-standard workers is highly heterogeneous. The data analysis has shown that self-employed individuals have somewhat higher levels
of well-being and fare better financially than standard employees, whereas non-standard workers have the lowest well-being and are in the worst
financial condition among the three groups. The author also calls attention to other phenomena that are widespread in Ukrainian society, such as
over-employment, informal employment and low-wage earners.
Keywords: employment, the self-employed, non-standard employment.

Добробут країни починається з добробуту її громадян і залежить як від загальної соціально-економічної ситуації в країні, так і від можливості й бажання можновладців забезпечити людям гідні умови зайнятості та оплати праці. Подолання
бідності і сприяння поступальному, всеохопному та сталому
економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості
та гідній праці для всіх визначені одними з глобальних цілей
сталого розвитку України на період до 2030 р. Що ж являє собою нинішня система зайнятості в Україні, на яких засадах
працюють українські громадяни і чи задоволені вони своєю
роботою? Офіційна статистика зафіксувала зменшення чисельності зайнятих в Україні з 20,4 млн у 2013 р. до 16,2 млн
осіб у 2017 р. [1, с. 49]. Вона визначає розподіл зайнятих за статусом зайнятості, освітнім рівнем, місцем проживання, віковими і ґендерними групами, наводить показники використання
робочого часу тощо. Проте статистика не вимірює сприйняття людьми свого стану, їх соціальне самопочуття та інші важливі для розбудови суспільства аспекти. Тому дані соціологічних опитувань суттєво доповнюють статистичні показники
зайнятості і ситуації на ринку праці. Моніторинг соціальних
змін в українському суспільстві свідчить про невпинне погіршення гарантій зайнятості людей. Громадянам України постійно важко знайти за місцем свого проживання гідну роботу
із достатнім заробітком, кожному другому – просто роботу за
своєю кваліфікацією. Складнощі у працевлаштуванні переважають і при пошуку будь-якої роботи. Брак робочих місць з
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гідною заробітною платою за місцем проживання громадян
сприяє зростанню трудової міграції. Крім того, в Україні, як і
в інших країнах світу, внаслідок флексибілізації виробництва
поширюються нестандартні форми зайнятості, що призводить до зміни традиційних трудових практик людей.
Загальні характеристики зайнятості
Майже дві третини опитаних громадян (64,9%) мають
оплачувану роботу, що більше, ніж у 2018 і 2016 р. (відповідно
59,9% і 55,9%). Причому серед тих, хто працює, кожний десятий має одну і більше додаткових робіт (7,9% – одну, 2,4% –
кілька). Бізнесом і підприємництвом зайнято 5,0% населення
(у тому числі дрібним бізнесом та індивідуальним підприємництвом – 3,9%), найбільш чисельну групу становлять робітники (26,1%). Серед тих, хто працює, статус роботодавців мають 6,4% громадян, статус найманих працівників – 77,4%, статус самозайнятих – близько 13,7% (за даними статистики, ці
категорії зайнятих у відсотках до зайнятого населення віком
15–70 років становили у 2017 р., відповідно, 0,9%, 84,3% і 14,6%
[2, с. 78]). Випадковою роботою (без постійного місця, у різних
місцях залежно від обставин) за останні п’ять років було стабільно охоплено 5–7% населення (у 2019 р. – 4,8%).
Безробітні становлять 5,8% усіх опитаних, або 9,0% тих, хто
працює (рівень безробіття населення України у 2017 р. становив 9,5% [1, с. 53]). Отже, на десять українських громадян, які
мають оплачувану роботу, припадає приблизно один безробітний.
З укладанням письмового трудового договору на основній
роботі працює три чверті (74,0%) зайнятих, кожний четвертий
(26,0%) – за усною домовленістю, тобто на засадах неформальної/тіньової зайнятості (за офіційними даними, неформальною зайнятістю у 2017 р. було охоплено 22,9% зайнятого населення [2, с. 114]). Усні домовленості поширені більше серед
тих, хто працює на кількох роботах. Серед тих, хто має одну
оплачувану роботу, три чверті (74,9%) працюють за письмовим
трудовим договором, чверть – за усною домовленістю. Серед
зайнятих на кількох роботах, за письмовим договором працює
дві третини (65,8%), за усною домовленістю – третина (34,2%).
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На умовах постійної зайнятості також працює три чверті
(76,7%) зайнятих, на умовах тимчасової зайнятості – 23,3%. При
цьому за строковим контрактом працюють 7,9% громадян, на
тимчасових роботах – 6,9%, на сезонних – 5,5%, на випадкових
роботах час від часу – 3,0% зайнятих. Постійно понаднормово
працює 23,4% зайнятого населення, час від часу – 18,2%. Тобто
більше 40 годин на тиждень постійно або періодично працює
четверо з десяти зайнятих в Україні (що свідчить про нинішні обсяги феномену надзайнятості). Повний 40-годинний робочий тиждень має приблизно така ж частина працюючих
(42,1%). Водночас кожний десятий (10,0%) зайнятий працює
неповний робочий тиждень, а 6,3% респондентів, які мають
роботу, працюють за викликом окремі години, необхідні для
її виконання. Для порівняння: за даними статистики, більшість населення (69,8%) має 40-годинний робочий тиждень,
понад 40 годин працює 14,0%, менше 40 годин – 16,2% населення [2, с. 90]).
Стандартна і нестандартна зайнятість
Феномен нестандартної зайнятості (НСЗ) не є атрибутом
виключно сучасного етапу “гнучкого” капіталізму. Різноманітні форми НСЗ поряд зі стандартною зайнятістю (СЗ)
існували й раніше у вигляді сезонної і неповної зайнятості, гнучкого графіка робочого дня, вахтового методу роботи тощо. Проте концепція НСЗ з’явилася лише наприкінці
ХХ – на початку ХХІ ст. як віддзеркалення суттєвих змін в
організації праці та виробництва. Перехід від переважно масового стандартного виробництва (фордистського режиму)
у індустріальний період до гнучких економічних режимів у
сучасну епоху економічної глобалізації означав також розширення поряд зі СЗ різних видів НСЗ. Зростання НСЗ відбулося не лише внаслідок розвитку глобального капіталізму і
прагнення капіталу зменшити витрати на робочу силу, а й
завдяки безпрецедентним можливостям сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. І хоча НСЗ однозначно
розуміється як така, що виходить за межі СЗ (тобто роботи за
наймом на основі безстрокового трудового договору повний
робочий день на території роботодавця тощо), єдиного визначення і класифікації НСЗ досі не існує. Дійсно, виокремити
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групу НСЗ доволі складно, бо не вироблено єдиного методологічного підходу серед дослідників до розуміння її контенту, а також через переплетення різних форматів зайнятості і
наявність різноманітних маргінальних груп зайнятих (які, за
одними критеріями тяжіють до СЗ, за іншими – до НСЗ).
На думку експертів МОП, НСЗ охоплює тимчасові трудові практики (проектну, сезонну, випадкову роботу); неповну/часткову зайнятість та роботу “за викликом”; приховану
зайнятість та самозайнятість; багатосторонні відносини зайнятості (залучена/запозичена праця через агентства зайнятості) [3, с. 8]. При опитуванні населення важливі перші три
різновиди трудових практик, оскільки вони характеризують
зайнятість “очима працівників”, з боку їх інтересів, їх трудової поведінки і якості життя (саме на них і був зорієнтований
інструментарій дослідження). Запозичена праця висвітлює
формат соціально-трудових відносин насамперед з юридичної точки зору і інтересів роботодавців.
Для порівняльного аналізу СЗ і НСЗ ми виокремили три
групи респондентів. До групи СЗ ми віднесли респондентів,
які одночасно зазначили, що вони є найманими працівниками, працюють на засадах постійної зайнятості, за письмовим
трудовим договором і тривалість робочого тижня яких дорівнює або перевищує 40 годин1. НСЗ охоплює дві групи працівників: найманих працівників, які працюють у форматі НСЗ,
і самозайнятих. До найманих працівників НСЗ ми віднесли:
1) респондентів, які ідентифікували себе як наймані працівники і при цьому вказали, що працюють за усною домовленістю, тобто у форматі неформальної/прихованої зайнятості;
2) респондентів, які одночасно зазначили, що вони є найманими працівниками, працюють за письмовим трудовим договором, але на засадах тимчасової зайнятості; 3) респондентів, які
є найманими працівниками, що працюють на засадах постій1
Враховуючи поширення в українському суспільстві надзайнятості,
хронічний і здебільшого вимушений характер цього феномену, оскільки
заробітна плата більшості найманих працівників в Україні є вкрай
недостатньою для задоволення основних потреб їх життя, ми свідомо
розширили категорію СЗ і віднесли до неї як тих, хто має законодавчо
встановлений 40-годинний робочий тиждень (“ядро” СЗ), так і тих, хто
працює більше 40 годин на тиждень (і кого, за іншого методологічного
підходу, можливо розглядати в якості окремої категорії НСЗ – надзайнятих).
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ної зайнятості за письмовим договором, але тривалість робочого тижня яких менше 40 годин (неповна зайнятість).
Категорія самозайнятих була визначена за самоідентифікацією респондентів і скоригована за логікою адекватності їх
відповідей на запитання щодо типу їх зайнятості, що призвело до зменшення чисельності сформованої групи самозайнятих із 160 до 128 осіб. Проведений аналіз виявив специфічні
особливості групи самозайнятих, за якими вона відрізняється
не тільки від групи найманих працівників СЗ, а й від найманих працівників НСЗ, що зумовлено насамперед принциповою відмінністю їхніх статусів зайнятості: зайнятість “не за
наймом” перших і “за наймом” останніх.
Що ж конкретно показав аналіз цих груп?
Якщо загалом у суспільстві кожний четвертий зайнятий
працює за усною домовленістю, а три чверті – за письмовим
трудовим договором, то серед різних груп зайнятих це співвідношення формальних і неформальних засад зайнятості є зовсім іншим. Зрозуміло, що у групі СЗ усі наймані працівники
оформлені за письмовим трудовим договором. Серед зайнятих на нестандартних умовах переважають неформальні засади: серед нестандартно зайнятих найманих працівників 58,8%
працюють за усною домовленістю, без письмово оформленого
трудового договору, серед самозайнятих – ще більше, 64,5%.
Що стосується різних форматів тимчасової зайнятості,
то серед найманих працівників НСЗ перше місце займають
строкові контракти (22,5%), друге – тимчасові та сезонні роботи (15,9% і 13,4%, відповідно) і найменше – випадкові роботи
та робота за викликом (6,3%). Серед самозайнятих найбільший відсоток має формат тимчасових робіт (16,1%); строкові
контракти, сезонні та випадкові роботи поширені серед невеликої кількості самозайнятих (9,7%, 8,1% і 6,5%, відповідно).
Проте зазначимо, що серед обох груп НСЗ найбільш чисельними є групи працюючих на умовах постійної зайнятості:
41,9% серед найманих працівників НСЗ і більше половини
(59,7%) – серед самозайнятих.
Групи СЗ і НСЗ суттєво різняться між собою за параметром
тривалості робочого тижня. Серед найманих працівників, зайнятих у форматі і СЗ, і НСЗ, четверо з десяти (39,6% і 39,4%,
відповідно) постійно або час від часу працюють понаднормово
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(табл. 1). Серед самозайнятих понаднормово працює кожний
другий (49,2%). Більшість (60,4%) найманих працівників СЗ
мають законодавчо встановлений 40-годинний робочий тиждень. Серед нестандартно зайнятих таких удвічі-утричі менше: 20,9% серед найманих працівників НСЗ і 25,8% – серед самозайнятих. Відповідно, серед останніх поширена неповна зайнятість. У форматі неповного робочого тижня або окремі години “за викликом” працює кожний четвертий самозайнятий
(25,0%) і четверо з десяти найманих працівників НСЗ (39,7%).
Більш поширена серед групи НСЗ порівняно з групою СЗ
подвійна або множинна зайнятість. Так, серед представників СЗ
одну чи кілька додаткових, крім основної, оплачуваних робіт
мають 7,1%, серед представників НСЗ – кожний десятий (12,0%
серед найманих працівників НСЗ і 11,3% серед самозайнятих).
Віковий вимір зайнятості – без особливостей. НСЗ поширена однаковою мірою серед молоді та громадян середнього віку.
Таблиця 1

Нестандартна зайнятість
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Певні відмінності зафіксовані за освітнім чинником. Чим вище
рівень освіти серед найманих працівників, тим більша серед
них частка охоплених СЗ і менша частка НСЗ. Самозайнятість
удвічі більш поширена серед громадян із вищою освітою порівняно з тими, хто має нижчий освітній рівень (табл. 2).
Ґендерний профіль самозайнятих також дещо відрізняється від профілю найманих працівників. Серед останніх частки
респондентів чоловічої і жіночої статей майже однакові (49,3%
чоловіків і 50,7% жінок серед найманих працівників СЗ; 51,7%
чоловіків і 48,3% жінок серед найманих працівників НСЗ).
У групі ж самозайнятих переважають чоловіки (56,4% проти
43,6% жінок).
За зайняттєвою структурою виокремлені групи відрізняються часткою кваліфікованих і некваліфікованих робітників. Частка кваліфікованих робітників у групі СЗ є найбільшою серед різних професійних типів і становить 37,5%. Серед
найманих працівників НСЗ їх частка дорівнює 23,7%, а серед
самозайнятих – 13,5%. Частка ж некваліфікованих робітників
і серед найманих працівників СЗ, і серед самозайнятих є дуже
помірною (8,0% серед СЗ і 9,0% серед самозайнятих). А от серед найманих працівників НСЗ частка підсобних робітників і
різноробочих є чималою (23,7%) і дорівнює частці кваліфікованих робітників.
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Таблиця 2
Поширення стандартної і нестандартної зайнятості залежно
від освітнього рівня громадян (%)

Групи зайнятих

Наймані працівники СЗ
(N=576)
Наймані працівники
НСЗ (N=325)
Самозайняті (N=128)
Роботодавці (N=75)
Не зайняті
Усього

117

Розділ перший

Суттєві відмінності між різними групами зайнятих спостерігаються при порівнянні їхніх заробітних плат (табл. 3).
Більше половини самозайнятих, а серед найманих працівників переважна більшість отримує зарплатню, що не перевищує двох мінімальних зарплат (мінімальна заробітна плата
у серпні 2019 р. була встановлена на рівні 4173 грн). НайменТаблиця 3
Рівень заробітної плати серед різних категорій зайнятих (%)

4174 – 8346

До 4173
19,4

52,7

17,7

7,0

16,1

43,1

33,8

Наймані
працівники
N=299

100,0

14,5

26,6

37,9

21,0

Самозайняті
N=124

Нестандартна зайнятість

8347 – 12 519
10,2
100,0

Стандартна
зайнятість
(наймані
працівники)
N=537

Понад 12 520
100,0

Заробітна
плата, грн

Загалом

ші доходи – у найманих працівників НСЗ, серед них третина
(33,8%) отримує менше офіційно встановленої мінімальної заробітної плати (для порівняння: такі ж низькі зарплати мають
17,7% найманих працівників СЗ і 21% самозайнятих). Доходи
в розмірі двох мінімальних зарплат і більше мають четверо з
десяти самозайнятих (41,1%), троє з десяти найманих працівників СЗ (29,6%) і двоє з десяти (23,1%) найманих працівників
НСЗ. Про дещо кращий матеріальний стан самозайнятих порівняно з найманими працівниками, і дещо кращий стан найманих працівників СЗ порівняно з найманими працівниками
НСЗ свідчать й інші відповіді респондентів щодо матеріального стану їхніх сімей (табл. 4).
Характер зайнятості суттєво впливає практично на всі аспекти життєдіяльності людей. Про це свідчить порівняльна
таблиця таких важливих характеристик життя стандартно і
нестандартно зайнятих громадян України, як їх задоволеність
життям, роботою, становищем у суспільстві; матеріальним
становищем сім’ї, упевненістю у майбутньому, адаптацією
до ринкових відносин сьогодення тощо (табл. 4). Практич118
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37,2
36,3

61,7
21,8

51,5
28,6
13,4
50,7
24,3
42,9
37,3
31,6
42,0

34,2
35,4
18,1
3,0
25,6
69,4
2,1

33,0
47,9
12,6
33,2
46,2
36,0
42,5
21,8
52,3

21,8
38,5
28,6
3,4
34,5
60,6
1,5

1,5
20,5
74,2
3,8

12,8

41,4

38,3

39,1

24,8
44,4
19,5
42,9
32,3
25,6

51,1
20,3

50,4
26,3

Самозайняті
N=128

32,6
39,7

Наймані
працівники
N=325

39,2
32,5

46,9
29,0

Нестандартна
зайнятість

Таблиця 4
Порівняння характеристик життєвої ситуації стандартно
і нестандартно зайнятих працівників (%)

Характеристики життєвої ситуації

Задоволеність життям:
Задоволені
Не задоволені
Задоволеність своїм станом
у суспільстві:
Задоволені
Не задоволені
Задоволеність роботою взагалі:
Задоволені
Не задоволені
Можливість реалізувати здібності
і знання на сьогоднішній роботі:
Є повною мірою
Є деякою мірою
Немає
Вистачає роботи, що підходить
Не вистачає роботи, що підходить
Вистачає упевненості у власному майбутньому
Не вистачає упевненості у власному
майбутньому
Пристосування до нинішньої життєвої ситуації:
Активно включився в нове життя, ринкові
відносини сприймаються як природний спосіб
життєдіяльності
Постійний пошук себе в теперішньому житті
Не маю бажання пристосовуватися до
теперішньої ситуації, живу як доведеться,
чекаю змін на краще
Оцінка матеріального становища сім’ї
в цілому:
Злиденне
Бідне
Середнє
Заможне
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Стандартна зайнятість (наймані
працівники) N=576
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но за всіма параметрами самозайняті мають кращі показники
не тільки порівняно з найманими працівниками НСЗ, а й порівняно з найманими працівниками СЗ. Лише за показниками задоволеності роботою і наявністю роботи, що підходить,
самозайняті та наймані працівники СЗ близькі між собою.
До речі, серед незадоволених роботою громадян, які становлять третину всіх зайнятих (33,2%), переважна більшість
не задоволена передусім оплатою праці (75,8% серед найманих працівників СЗ, 71,0% серед найманих працівників НСЗ і
70,4% серед самозайнятих (N=27)). Слід зазначити, що кожний
десятий найманий працівник вказав також на незадоволеність
співвідношенням робочого і вільного часу, необхідного для
сім’ї, друзів, відпочинку тощо. 6,7% найманих працівників СЗ
відмітили невдоволення тривалістю робочого часу, що є наслідком зафіксованої надзайнятості в цій групі.
Отже, за нашими розрахунками, НСЗ охоплено 44% зайнятих, СЗ – 56%. Якщо ж до формування групи СЗ підходити
ще більш строго і відносити категорію надзайнятих (що становить 39,7% СЗ) до НСЗ, то тоді НСЗ вже на сьогодні переважатиме в нашому суспільстві. У будь-якому разі можна
стверджувати про високий ступінь поширення НСЗ, що дає
підстави говорити про її “озвичаєння” і перетворення на
“стандартну” зайнятість, а отже, про поступове вичерпання
концепту “стандартної зайнятості”. Сама група НСЗ вельми
неоднорідна і потребує подальших досліджень і своїх різновидів, і причин вимушеної НСЗ, і мотивів добровільного вибору
формату НСЗ тощо.
Дані опитування свідчать про поширення в українському
суспільстві декількох феноменів: малозабезпеченості, особливо серед найманих працівників НСЗ; надзайнятості чималої
кількості українських громадян і вагомої частки неформальної/тіньової зайнятості. Самозайнятість як різновид НСЗ суттєво відрізняється від інших її різновидів. Для самозайнятих
характерні не тільки більш високі показники доходів і матеріального забезпечення, а й краще соціальне самопочуття
за низкою параметрів. Узагальнюючи отримані результати,
можна зробити висновок, що сьогодні кращі позиції і можливості в нашому суспільстві мають самозайняті, дещо гірші –
наймані працівники СЗ і найгірші – наймані працівники НСЗ.
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Загалом, поширеність в українському суспільстві надзайнятості, нестандартної і неформальної зайнятості свідчить про вимивання “хороших” робочих місць внаслідок проведеної деіндустріалізації національної економіки, яка значною мірою
призвела до погіршення соціально-економічного становища
працюючого населення.
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ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В РОБОТІ
ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Досліджується значення роботи в житті особи та суспільства; аналізується можливість реалізації здібностей і знань (самореалізація)
в трудовій діяльності населення України та основні чинники, які
сприяють цьому процесу. Зазначається, що самореалізація в роботі –
один з головних чинників соціального благополуччя.
Ключові слова: робота, реалізація здібностей, самореалізація, соціальний та економічний розвиток.
Исследуется значение работы в жизни человека и общества; анализируется возможность реализации способностей и знаний (самореализация) в трудовой деятельности населения Украины и основные факторы, способствующие этому процессу. Отмечается, что реализация в
работе – один из главных факторов социального благополучия.
Ключевые слова: работа, реализация способностей, самореализация, социальное и экономическое развитие.
The paper focuses on the meaning of work to the life of both an individual
and society as a whole. The author analyses whether and to what extent
Ukrainians have the opportunity to put their knowledge, skills and abilities to good use — in other words, to find fulfilment in the work they do.
The factors contributing to a person’s career fulfilment have been highlighted. It is noted that self-fulfilment at work is an important component of
social well-being.
Keywords: work, putting one’s own skills and abilities to good use, self-fulfilment, social and economic development.

Одним з пріоритетів розвитку сучасної держави є стале
економічне зростання, яке неможливе без “забезпечення повної та продуктивної зайнятості та гідної праці для всіх жінок
і чоловіків, а також захисту трудових прав та надійних і безпечних умов праці для всіх трудящих” [1, с. 10]. Підвищення
вимог до якості трудової діяльності людини тісно пов’язано зі
зміною розуміння змісту і цілей соціального розвитку, основною категорією якого стає розвиток людський, гуманітарний
(human development). Тому осмислення процесу праці, її за122
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вдань і перспектив трансформується від “добування засобів
для існування (задоволення необхідних життєвих потреб в
їжі, одязі, взутті, житлі)” до “діяльності, що дає змогу розкрити здібності і можливості людини”; від “усього, що приносить
дохід” до “моральної відповідальності” і “духовної значущості” цієї діяльності для людини в сучасному індустріальному суспільстві [2, р. 122].
Дослідження з даної теми підтверджують критичну важливість наявності гідної, надійної та безпечної роботи для працездатної особи. За зауваженням Дж. Равена, зазвичай люди
хочуть працювати в умовах, які орієнтують на розвиток, набуття нових знань, застосування на практиці своїх знань...
Суспільство розвивається тим краще, чим більше його членів
вважають важливим шукати роботу, на якій вони мають можливість приносити максимальну користь суспільству, намагатися виконувати свою роботу на високому рівні, оновлювати
свої знання в обраній галузі [3, с. 28]. Відсутність умов для
самореалізації у трудовій діяльності не обмежується негативним впливом на соціальне самопочуття самої людини, а свідчить про нездатність суспільства розвивати і використовувати
наявні людські ресурси, стаючи гальмом суспільного розвитку в цілому. Як демонструють наші дослідження, незадоволеність своєю роботою – один з основних індикаторів соціальної
невдоволеності.
Важливість наявності роботи для людини в сучасному індустріальному суспільстві демонструється в багатьох як зарубіжних, так і українських емпіричних дослідженнях; страх втрати останньої – найбільш стійкий з восьми запропонованих на
вибір респондентам з 16-ти країн актуальних проблем сучасності (у світовому масштабі 39% опитаних дуже стурбовані
і 34% – певною мірою стурбовані тим, що люди можуть втратити свою роботу).
Закономірно, що безробіття є і одним з основних соціальних страхів українського суспільства протягом практично
всього періоду моніторингових досліджень: його побоюється
не менше половини опитаного населення (варіюється кількість тих, хто включає безробіття до переліку основних соціальних проблем, у діапазоні від 86,4% опитаних (у 2000 р.)
до 52,6% опитаних (у 2019 р.)).
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За даними ООН, рівень зайнятості працездатного населення України (віком 20–64 роки) станом на 2015 р. становив
64,4% загальної кількості населення країни [1, с. 64].
Соціологічні дослідження українського суспільства демонструють, що з усіх респондентів, які узяли участь у моніторингу 2019 р., майже третина (35,1% опитаних) зізналися, що
вони не мають оплачуваної роботи. Альтернативу “у даний
час не працюю” відзначила така ж кількість – 34,7% опитаних.
(Зауважимо, що це мінімальна кількість непрацюючих у моніторингових дослідженнях: упродовж 2000–2015 рр. налічувалось у середньому 45,6% респондентів, які обрали варіант
відповіді “не працюю”. У 2018 р. оплачуваної роботи не мали
40,1% опитаних).
Таким чином, тут і далі аналізуються відповіді лише тих
респондентів, які на час опитування мали оплачувану роботу
(у 2019 р. їхня кількість становила 1170 осіб, або 64,9% опитаних).
У моніторинговому дослідженні 2019 р. респонденти, які
мали роботу, переважно (43,8% опитаних) посередньо оцінили можливості реалізовувати свої здібності і знання на роботі.
Мали можливість повної самореалізації в роботі в 1,7 раза менше респондентів, ніж тих, хто однозначно заперечував таку
можливість (16,8% і 28,8% опитаних відповідно) (табл. 1).
Такі демографічні змінні, як стать і вік респондента, практично не мають істотного значення в оцінці даних можливостей
(тільки молодь відрізняється дещо полярнішими оцінками).
Набагато сильніший зв’язок виявляється між ознакою самореалізації в роботі й оцінкою соціальних умов існування (таких як соціальний стан, сприйняття навколишньої дійсності
та життя загалом). Так, респонденти, скоріше не задоволені
своїм становищем у суспільстві, найчастіше також не мають
можливості реалізуватися у своїй роботі (41,7%). Водночас
більша частина тих, хто відмічає повну самореалізованість на
робочому місці, водночас відзначають задоволеність власним
становищем у суспільстві (50,5% опитаних).
Невдоволення своїм життям найчастіше корелює з неможливістю самореалізації в роботі, і навпаки, повна задоволеність
життям пов’язана з максимальною самореалізацією в роботі.
Близько половини опитаних із середнім і високим ступенем
самореалізації в роботі більш адаптовані до сучасних соціаль124
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Таблиця 1
Розподіл відповідей щодо самореалізації в роботі
за статтю та віком (%, n=1170)

18,2
44,3
29,7
10,8

15,3

Жінки, %
40,7
31,6
9,1

18,7

18–29
років

46,3
27,3
10,1

16,3

30–55
років

39,6
30,6
13,3

16,5

56+
років

Вік

Чи дає Ваша
сьогоднішня робота
можливість
реалізовувати Ваші
здібності і знання?
16,8
43,4
27,9
10,4

Стать

Так, повною мірою
43,8
28,8
10,6

Чоловіки, %
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них умов життя (відповідно 53,2% і 45,4% з них на запитання
“Чи вистачає Вам вміння жити в нових суспільних умовах?” дають
позитивну відповідь). Водночас у групі тих, хто, за власним визнанням, зовсім не має можливості реалізації своїх здібностей
і знань на роботі, думка про особисту здатність жити в нових
суспільних умовах доволі суперечлива: третина з них вважають, що такої здатності їм достатньо (33,2% опитаних), майже
стільки ж (32,3%) – вагаються з відповіддю, і 29,4% опитаних
відповіли негативно. Ті, хто має можливість трудової самореалізації (більшою чи меншою мірою) в половині випадків також
демонструють достатньо високу впевненість у своїх власних
силах; у респондентів, які не мають можливостей самореалізації, впевнені в своїх силах лише третина (34,4% опитаних).
Крім того, ті респонденти, хто різною мірою реалізувався
в роботі, виявляються також більш адаптованими до нинішньої економічної ситуації, а апатичні настрої щодо включення у ринкові відносини спостерігаються в них рідше (15,3%
респондентів з повною мірою реалізації, 19,9% – з частковою
мірою та 24% тих, хто заперечує можливість самореалізації на
роботі, відповідно обирають варіант “не маю бажання пристосовуватися до теперішньої ситуації, живу як доведеться,
чекаю змін на краще”).
Ймовірно, що труднощі самореалізації (як і будь-які проблеми, пов’язані з роботою) є джерелом підвищеної тривожно-

Так, деякою мірою
Зовсім ні
Важко відповісти

Всі,
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сті, невпевненості у житті й у власних силах, свідченням чого
може слугувати і той факт, що респонденти, які не мають змоги реалізації на робочому місці, максимально часто відчувають брак впевненості у своєму майбутньому (57,9% опитаних).
У тих, хто реалізував свої знання на роботі повною мірою,
впевненості у майбутньому не вистачає вдвічі меншій кількості опитаних (31,1%), а вистачає її 37,8% з них.
Категорія респондентів, які повною (і частковою) мірою реалізувалися в роботі, у більш ніж половині випадків (57,1% і
51,5% відповідно) також визнають наявність можливості працювати з повною віддачею; їхні опоненти визнають таку можливість лише в 36,8% випадків.
З доступних для аналізу професійних груп найменшою
мірою реалізувалися в роботі працівники, зайняті малокваліфікованою працею – різноробочі й підсобні робітники: 58,5%
з них вказують на відсутність реалізації своїх знань у роботі
(у кваліфікованих робітників цей відсоток удвічі нижчий –
25,6%). Також найменш задоволеними професійною самореалізацією є службовці з-поміж допоміжного персоналу (38,5%
опитаних цієї групи відмічають, що зовсім не мають такої
можливості). Відповідно найбільший ступінь реалізації знань і
умінь на робочому місці – у респондентів, які займаються дрібним бізнесом, індивідуальним підприємництвом (33,8% з них
повною мірою задовольняють цю потребу). У підприємців загалом цей відсоток становить 32,5% опитаних. Також найбільше можливостей для самореалізації мають роботодавці (41,3%
з них повністю реалізують свої здібності, заперечують цю можливість 8% зайнятих даної категорії), найменше – наймані працівники (13,1% однозначно позитивно відповідають на це запитання і 32% – однозначно негативно). Серед самозайнятих
можливість самореалізації повною мірою підтверджують 26,9%
опитаних, повністю її заперечують 20,6% опитаних.
Здійснення можливості самореалізації в роботі – складова
задоволеності роботою загалом: дві третини опитаних, які не
мають цієї можливості, водночас відзначають максимальну
незадоволеність своєю роботою (64,5%), серед повністю задоволених своєю роботою – 50% респондентів, які мають можливість повної професійної самореалізації, і 34,4% респондентів – з частковою самореалізацією.
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Щодо освітніх груп, то більше половини (59,9%) респондентів із середньою спеціальною освітою (267 з 446 осіб) не змогли
визначитися з відповіддю на дане запитання. Майже третина
з тих, хто відповів, вважають, що зовсім не мають можливості
реалізовувати свої знання і здібності на роботі.
В об’єднаній групі респондентів з вищою освітою і незакінченою вищою освітою ступінь повної реалізації практично
збігається з іншими групами (з нижчим рівнем освіти) – 17,6%,
14,8% і 18,1% опитаних відповідно (табл. 2).

32,1

40,3

10,1

Таблиця 2

17,6

31,8

18,1

11,0

10,5

42,8

Важко
відповісти

14,8

23,2

Зовсім ні

Можливість реалізації в роботі
для різних освітніх груп (%, n=1170)
Чи дає Ваша сьогоднішня робота
можливість реалізовувати Ваші
здібності і знання?
Рівень освіти
Середня загальна та нижче
Середня спеціальна
48,0

Так,
деякою
мірою
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Але при відокремленні групи респондентів з закінченою
вищою освітою виявляється певна тенденція перерозподілу, за якої найбільш освічені респонденти видаються більш
самореалізованими: повною мірою свої здібності і знання
реалізовують у роботі 19,4% респондентів даної групи; майже
стільки ж (20,5%) не мають такої можливості (це мінімальний
рівень незадоволеності серед усіх освітніх груп), деякою мірою реалізацію своїх здібностей і знань у роботі здійснюють
49,1% фахівців.
Таким чином, з підвищенням рівня освіти знижується
рівень незадоволеності можливостями реалізації (практично
удвічі в полярних освітніх груп), хоча повна міра реалізації
в даному випадку змінюється незначно і становить менше
п’ятої частини опитаних.
Що стосується поселенських факторів, то максимальну незадоволеність реалізацією на роботі відзначають мешканці

Перший ступінь вищої та вища
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невеликих міст (32% опитаних); в інших населених пунктах
вона коливається в межах чверті опитаних. Певний ступінь
задоволеності реалізацією здібностей і знань найчастіше відзначається мешканцями Києва (52%). Трохи менше за інших
задоволені можливістю самореалізації на роботі респонденти
Півдня України; максимально негативно оцінюють її жителі
Донбасу (45,9% відповідей “зовсім ні”).
Ще один вагомий чинник, вплив якого на оцінку реалізації здібностей і знань є суттєвим – матеріальна оплата праці
(рівень заробітної плати) особи (табл. 3).
Зі збільшенням розміру зарплати істотно (у 2,3 раза) зменшується кількість респондентів, які зовсім не мають можливості реалізації на роботі і водночас зростає (хоча і не так помітно) кількість тих, хто отримує повну реалізацію на своєму
робочому місці. Зовсім незадоволені реалізацією своїх здібностей майже половина респондентів з мінімальним рівнем
зарплати.
Отже, більш висока оцінка самореалізації є складовою
частиною оцінки соціального добробуту в цілому. Але важливим є і зміст роботи, що виконується. Саме тому малокваліфіковані робітники, як і службовці з числа допоміжного персоналу, мають найменший рівень самореалізації (і абсолютна
більшість з них – 85,3% і 77,4% опитаних відповідно – отримують заробітну плату розміром менше подвійної мінімальної – 8346 грн). В той же час спеціалісти у галузі науки, куль-

Зарплата
до 4173*
грн
12,7
33,5
44,6
9,2

Зарплата
41748346 грн
15,8
45,2
28,7
10,3

Зарплата
8347 +
грн
21,1
50,3
19,5
9,1

Таблиця 3
Оцінка можливості реалізації в роботі респондентів з різним
рівнем зарплати (%, n=1091)**
Чи дає Ваша сьогоднішня робота
можливість реалізовувати
Ваші здібності і знання?
Так, повною мірою
Так, деякою мірою
Зовсім ні
Важко відповісти

*Офіційно встановлена мінімальна заробітна плата – 4173 грн.
**1091 особа відповіла на дане запитання.
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тури, охорони здоров’я, освіти, які в більшості своїй (74,3%
опитаних) мають майже такий рівень оплати праці, такою ж
більшістю (77,6% опитаних) зазначають, що мають більшу або
меншу можливість реалізації своїх здібностей на роботі (з них
24% спеціалістів цієї галузі зазначають повну міру реалізації).
Тобто матеріальна винагорода – дуже важливий, але не єдиний показник задоволення самореалізацією в професійній
діяльності.
Важливо не просто широке розмаїття робочих місць в економіці, але якість останніх. Показником економічного розвитку є саме зростання кількості робочих місць високої кваліфікації у високотехнологічних областях (навіть якщо при цьому
знижується цей показник по відношенню до низькокваліфікованих робочих місць). Але при цьому, як зазначається у
Доповіді McKinsey Global Institute, у період до 2030 р. зростатиме як сегмент ринку технологій, так і сектор професій, які
потребують “людських навичок” (творчість, критичне мислення, вирішення складних проблем) [4]; втім, обидві тенденції сприятимуть реалізації людини в роботі, і в цілому – людському розвитку. Саме такий вектор соціально-економічного
розвитку потрібен нашій країні як єдино можливий в ситуації
зростаючої невідповідності якості робочих місць рівню кваліфікації населення.
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ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ
ЗА ОЦІНКАМИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
У статті представлена кількісна оцінка населенням України прожиткового мінімуму. Проаналізовано середні значення цієї оцінки,
розраховані для різних соціально-демографічних і професійних груп.
Зроблено висновок про невідповідність офіційно встановленого розміру прожиткового мінімуму і уявлень про нього населення, а також
обґрунтовано необхідність його підвищення.
Ключові слова: рівень життя, держава добробуту, прожитковий
мінімум.
В статье представлена количественная оценка населением Украины
прожиточного минимума. Проанализированы средние значения этой
оценки, рассчитанные для разных социально-демографических и профессиональных групп. Сделан вывод о несоответствии официально
установленного размера прожиточного минимума и представлений
о нем населения, а также обоснована необходимость его повышения.
Ключевые слова: уровень жизни, государство благосостояния, прожиточный минимум.
The paper presents the estimates of subsistence level made by different
socio-demographic and occupational groups of Ukraine’s population.
The average values of the estimates given by each group have been calculated and analysed. All these figures are at variance with the officially established subsistence level, which is noticeably lower. Taking these data into
account, the author argues that the current subsistence level in Ukraine
needs an upward revision.
Keywords: standard of living, welfare state, subsistence level.

Відхід держави від активної соціальної політики спричинив
зниження добробуту більшості населення України і поширення хронічної малозабезпеченості. Через украй обмежений
розмір видатків з державного бюджету, які держава спрямовує
на соціальні потреби, значна частина населення залишається
наодинці зі своїми щоденними проблемами виживання. Скорочений перелік гарантованих державою соціальних виплат
(пенсії, субсидії тощо) прив’язаний до розміру прожиткового
мінімуму, який щорічно планується в бюджеті країни.
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Прожитковий мінімум – це вартісна оцінка споживчого
кошика, до якого входять мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, що необхідні для
збереження здоров’я людини і забезпечення її життєдіяльності [1]. Він є найважливішим базовим державним соціальним
стандартом, оскільки на його основі визначаються розміри
державних соціальних гарантій (пенсії та інші соціальні виплати) і соціальні стандарти у сфері житлово-комунального,
побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони
здоров’я та освіти. Отже, прожитковий мінімум не тільки відображає певний набір необхідних людині товарів і послуг, а й
є індикатором ставлення держави до громадян і рівня гуманітарного та економічного розвитку країни.
За даними опитування 2019 р., середнє значення достатнього, на думку респондентів, розміру прожиткового мінімуму становило 8095,7 грн на одну особу на місяць, і в 4,2 раза
перевищувало його законодавчо встановлений розмір
(1936 грн на час опитування). Сам офіційний прожитковий
мінімум вважали достатнім для виживання лише 2,7% опитаних, а збільшений удвічі його розмір – 13,4% респондентів.
Кожного третього (36%) опитаного задовольнив би прожитковий мінімум, який не перевищував потрійну позначку офіційно встановленого його значення; 62% опитаних називали
бажаний розмір прожиткового мінімуму, який не перебільшував його п’ятикратне офіційне значення. Вимоги вище
п’ятикратного офіційного розміру до цього соціального стандарту висував кожен третій (33,2%) опитаний, і 4,4% респондентів залишили це запитання без відповіді (табл. 1).
Молодь висувала порівняно вищі вимоги до прожиткового мінімуму (8718,7 грн), ніж опитані середнього (8433,7 грн) і
старшого (7339,3 грн) віку. Зі зростанням рівня освіти збільшувалися й вимоги до прожиткового мінімуму: для респондентів
з початковою чи неповною середньою освітою середнє значення його достатньої вартісної оцінки становило 6595 грн,
для респондентів з повною вищою освітою – 8906,3 грн. Кияни
називали більше значення бажаного прожиткового мінімуму,
ніж представники інших типів поселень, і його середнє значення (14 138,5 грн) більш ніж семикратно перевищувало офіційно встановлений розмір і майже вдвічі – середній за маси131
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2,7
10,7
22,6
15,5
10,5
17,9
2,9
6,8
0,4
0,6
5,0
8095,7
4,4

%

Таблиця 1
Розподіл респондентів за вартісною оцінкою достатнього
розміру прожиткового мінімуму, 2019 р. (N=1802, %)
Як Ви вважаєте, який дохід у розрахунку
на одну особу на місяць забезпечує наразі
прожитковий мінімум?
До 1936 грн
1937–3872
3873–5808
5809–7744
7745–9680
9681–11616
11617–13552
13553–15488
15489–17424
17425–19360
Більше 19361
Середнє значення, грн
Не відповіли

вом розмір вартісної оцінки прожиткового мінімуму. Жоден
з опитаних киян не визначав достатній розмір прожиткового
мінімуму нижче офіційно встановленого, а дохід нижче його
п’ятикратного значення вважали достатнім для виживання 14,7% опитаних жителів столиці. Респонденти, які представляли великі міста, з населенням понад 250 тисяч осіб, у
середньому давали значно меншу вартісну оцінку достатньому розміру прожиткового мінімуму (8621,2 грн), ніж кияни, яка, втім, дещо перевищувала середнє значення за масивом
в цілому. Найнижчим середнє значення достатнього розміру
прожиткового мінімуму виявилося у представників сільської
місцевості (7034,2 грн), але й це значення було вище офіційно
встановленого розміру прожиткового мінімуму (табл. 2).
Вимоги до прожиткового мінімуму виявилися більшими у респондентів, робота яких потребує більш високого
рівня освіти і кваліфікації (табл. 3). Спеціалісти технічного профілю в середньому вважали, що він має дорівнювати
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Таблиця 2
Уявлення про достатній розмір прожиткового мінімуму
представників різних соціально-демографічних груп,
2019 р. (N=1802, %)

Соціально-демографічні групи

18–29
8433,7

8718,7

Вартісна оцінка
достатнього розміру
прожиткового
мінімуму, середнє
значення, грн

30–55
7339,3

Вік, років

56 і більше

Перший ступінь вищої освіти (бакалавр)

Середня спеціальна (технікум, училище, коледж)

Середня загальна

Початкова, неповна середня

8906,3

7996,6

7599,4

7785,4

6595,0

Освіта

Повна вища освіта (спеціаліст, магістр,
аспірантура, вчений ступінь)

Село

Невелике місто

Місто з населенням понад 250 тис. осіб

Київ

8095,7

7034,2

7397,6

8621,2

14138,5

Місце проживання

Населення в цілому

9251,5 грн, службовці з-поміж допоміжного персоналу –
8658,0 грн. Помітно різнилася вартісна оцінка достатнього
розміру прожиткового мінімуму в опитаних представників
робітничих спеціальностей. Кваліфіковані робітники називали в середньому вищі значення (9188,4 грн), ніж різнороби
і підсобні робітники (7672,3 грн). Найвище середнє значення
бажаного рівня прожиткового мінімуму виявилося у зайнятих дрібним бізнесом, індивідуальним підприємництвом
(9717,4 грн).
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Таблиця 3
Уявлення про прожитковий мінімум респондентів
з різним типом зайнятості, 2019 р. (N=1802, %)
Назвіть, будь ласка, тип Вашої зайнятості
(роботи) в даний час

9251,5

Вартісна оцінка
достатнього розміру
прожиткового
мінімуму, середнє
значення, грн

Спеціаліст технічного профілю (з вищою або
середньою спеціальною освітою)

8658,0

8825,7

Зайняті дрібним бізнесом, індивідуальним
підприємництвом
Службовець з-поміж допоміжного персоналу
9188,4

Спеціаліст у галузі науки, культури, охорони
здоров’я, освіти, дошкільного виховання
(з вищою або середньою спеціальною освітою)

Кваліфікований робітник
7672,3

9717,4

Різнороб, підсобний робітник

Середні значення оцінки достатнього прожиткового мінімуму мали розбіжності в групах респондентів з різним розміром наявних доходів і чітко простежувалася тенденція збільшення вартісної оцінки необхідних для прожиття коштів зі
зростанням розміру доходів. Респонденти, сім’ї яких мали у
своєму розпорядженні щомісяця менше офіційного прожиткового мінімуму на особу, називали як такий стандарт у середньому 6200 грн, і таких виявилося 12,9%. Середнє значення
оцінки достатнього розміру прожиткового мінімуму, розраховане для всіх інших респондентів, які вказали дохід своєї сім’ї
(за винятком малозабезпечених), становив 8338,3 грн.
Наявні доходи в родинах респондентів (їх розмір зазначили 90,0% опитаних) становили в середньому 4913,6 грн на особу на місяць, і хоча у 2,5 раза перевищували офіційний розмір
прожиткового мінімуму, були в 1,6 раза менше, ніж середнє
значення достатнього, на думку опитаних, його рівня. Додамо, що наявні середньоподушні доходи в сім’ях 77,8% респондентів були нижче середнього за масивом значення достатнього розміру прожиткового мінімуму.
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Результати опитування дають змогу дещо сказати про особливості виживання на дохід, менший офіційно встановленого
прожиткового мінімуму. Респонденти, фінансові можливості
яких були обмежені таким доходом, порівняно частіше, ніж
усі інші, які зазначили розмір середньоподушного доходу в
своїх сім’ях, вказували на нестачу необхідної медичної допомоги (57,9% і 41,9% відповідно), відсутність можливостей
придбання найнеобхідніших продуктів (36,5% і 22,2%), недостатню впевненість у власному майбутньому (63,1% і 43,9%).
Цікаво, що відмінностей в оцінюванні власних можливостей
задоволення культурних потреб між малозабезпеченими респондентами і тими, сім’ї яких мають більші доходи, не було.
На незадоволеність дозвіллям вказували 43,3% представників
малозабезпечених родин і 41,2% респондентів з сімей з більш
високими доходами, незадоволеність можливостями для повноцінного проведення відпустки відзначали 56,7% і 49,9% респондентів відповідно. Додамо, що скористалися безвізовим
режимом з Європейським Союзом і подорожували його країнами 6% респондентів з сімей з доходами менше офіційного
прожиткового мінімуму і 16,1% опитаних представників сімей
з вищими доходами.
Затверджене в державному бюджеті на 2020 р. незначне підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня до 2027 грн на особу
на місяць докорінно не змінить ситуацію. І хоча Міністерство
фінансів України окремо наполягає на тому, що зростання
розміру прожиткового мінімуму відбувається у відсотковому
значенні більше, ніж зростання споживчих цін за цей період,
суттєвого впливу на добробут населення це підвищення прожиткового мінімуму не матиме. Істотне підвищення прожиткового мінімуму зумовило б необхідність збільшення й інших
соціальних стандартів, для чого в держави наразі не вистачає
коштів. Значну частину бюджету (423,6 млрд грн) забере погашення (282,1 млрд грн) і обслуговування (141,5 млрд грн)
державного боргу. Для порівняння доречно зазначити, що
витрати на охорону здоров’я плануються у обсязі 113,3 млрд
грн, на освіту – 145,1 млрд грн, на соціальну сферу (пенсії, субсидії) – 293 млрд грн [2; 3].
Значна розбіжність між уявленнями населення України
про прожитковий мінімум і його офіційно встановленим роз135
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міром, а також наявними доходами свідчить про їх невисокий
розмір. Подальше зменшення обсягу і розміру соціальних
видатків і навіть збереження їх на теперішньому невисокому рівні матиме своїм наслідком не лише низький добробут
більшості населення. Тривале перебування у стані малозабезпеченості, як поширене явище, може призвести до розширення закордонної міграції, до якої громадян підштовхує пошук
кращих умов роботи і життя, а також до погіршення здоров’я
й освітнього потенціалу населення, що в майбутньому звужуватиме можливості подолання країною економічного занепаду і переходу на шлях соціального і економічного прогресу.
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ГУМАНІТАРНА БЕЗПЕКА ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ
ЗА ОЦІНКАМИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ:
РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР
Гуманітарна безпека і права людини розглядаються в контексті
концепції якості життя. Уявлення про якість життя формується
у людей на підставі оцінок сукупності умов фізичного, розумового
та соціального благополуччя згідно з розумінням окремих індивідів,
соціальних груп або населення в цілому. Робиться висновок про
існування дуже високого рівня загроз гуманітарній безпеці громадян
України, першою чергою збереженню їхнього життя. Необхідність
боротися за виживання є впливовим чинником стану соціального
самопочуття громадян. Результати аналізу безробіття як загрози
гуманітарній безпеці українців підтверджують його потужний вплив
на розвиток масових міграцій, відплив населення і демографічну деградацію депресивних регіонів. Якість менеджменту у сфері економіки, соціального захисту населення, культури, медицини потребує
негайного перезавантаження.
Ключові слова: гуманітарна безпека, якість життя, економічна нерівність, соціальна справедливість.
Гуманитарная безопасность и права человека рассматриваются в
контексте концепции качества жизни. Представление о качестве
жизни формируется у людей на основании оценок совокупности условий физического, умственного и социального благополучия согласно
пониманию отдельных индивидов, социальных групп или населения в
целом. Делается вывод о существовании очень высокого уровня угроз
гуманитарной безопасности граждан Украины, в первую очередь сохранению их жизни. Необходимость бороться за выживание является влиятельным фактором состояния социального самочувствия
граждан. Результаты анализа безработицы как угрозы гуманитарной
безопасности украинцев подтверждают его мощное воздействие на
развитие массовых миграций, отток населения и демографическую
деградацию депрессивных регионов. Качество менеджмента в сфере
экономики, социальной защиты населения, культуры, медицины требует немедленной перезагрузки.
Ключевые слова: гуманитарная безопасность, качество жизни, экономическое неравенство, социальная справедливость.
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The paper interprets human security and human rights with regard to the
concept of quality of life. People’s thoughts on the quality of life are based
on the evaluations of a set of conditions for physical, mental and social wellbeing; these evaluations, in turn, depend on the understanding of well-being by individuals, social groups or society as a whole. In the author’s view,
today there is a considerable threat to human security in Ukraine; first of
all, to the lives of ordinary people. The necessity of struggle for survival is
a factor that significantly affects their social well-being. The analysis of unemployment as a threat to human security in Ukraine (with reference to the
latest data of the “Ukrainian Society” nationwide social survey) suggests
that this phenomenon largely contributes to mass migration, the outflow of
the population and further degradation of depressed areas. It is concluded
that the current approach to management of the economy, social protection,
health care, culture and other key areas of Ukrainian society needs an immediate “reset”.
Keywords: human security, quality of life, economic inequality, social
justice.

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. поняття безпеки набуло більш гуманістичного, скерованого на людину характеру.
Якщо до цього часу головною проблемою безпеки вважався
військово-силовий баланс між різними державами і різними
їх блоками, а також здатність останніх захистити свій суверенітет, то з розпадом СРСР і закінченням холодної війни між
наддержавами, на початку 1990-х на порядку денному з’явилися такі джерела нестабільності, як збройні конфлікти всередині держав, міжетнічні конфлікти, безробіття, злидні і соціальне насильство, організована злочинність і міжнародний
тероризм, нелегальні міграції та масові переміщення людей.
Поняття безпеки набуло ширшого значення і цілісного, холістичного характеру. У січні 1992 р. Рада безпеки ООН ухвалила
декларацію, яка визнала, що “невоєнні джерела нестабільності в економічній, соціальній, гуманітарній та екологічній царині набули характеру загрози миру і безпеці” [1]. Так змінився старий порядок міжнародних пріоритетів.
Гуманітарні й етичні питання, що раніше відігравали дуже
обмежену роль у дискусії про світову безпеку, наразі посідають у ній центральне місце. Останніми роками дедалі більшою мірою визнається органічний і непорушний зв’язок між
безпекою держав і добробутом їхніх громадян. Ще однією
ознакою еволюції поняття безпеки є посилення ролі міжна138
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родної співпраці. Сьогодні вже визнано, що головні загрози
міжнародній, національній та особистій безпеці є за своєю
природою транснаціональними й не можуть бути ефективно
усунуті шляхом односторонніх дій. Тому існує надзвичайно
актуальна тенденція до узгодження багатосторонніх дій при
розв’язанні таких загальносвітових проблем, як права людини,
довкілля, міжнародний тероризм, становище жінок, зростання народонаселення, здоров’я і масові епідемії, бідність та низка інших.
Посилення ролі міжнародної співпраці так само є вельми
необхідною умовою задля розбудови миру (Peacebuilding) та
забезпечення гуманітарної безпеки населення у всіх її іпостасях: фізичній, психологічній, правовій, матеріальній, фінансовій. Зрозуміло, забезпечення колективної та особистої
безпеки населення неможливе без поваги до прав людини.
Міжнародна спільнота розробила низку правових документів, що захищають права кожної людини на життя, свободу
й особисту безпеку. Коло гуманітарних проблем не обмежується одним лише збереженням людського життя. До них належать подолання безгромадянства, безробіття, бідності та
злиднів, запобігання порушенню прав людини та її громадянських свобод, забезпечення верховенства права, справедливий
розподіл ресурсів, реалізація соціального захисту, першою
чергою найбільш уразливих соціальних груп – дітей, старих,
інвалідів, безробітних.
Безробіття як загроза гуманітарній безпеці українців
На час проведення моніторингового опитування 2019 р.
58,3% українців мали одну оплачувану роботу, 5,1% – дві, а
1,6% жителів країни мали, крім основної, ще кілька інших.
Проте 35,1% наших співвітчизників залишились без жодної
оплачуваної роботи. З них 3,4% були домогосподарками,
0,7% – зареєстрованими безробітними, 2,8% не працювали
і не мали ніяких джерел доходу, а 4,8% не мали постійного
місця роботи, але підробляли в різних місцях залежно від обставин. Ті, хто мав роботу, відрізняються за статусом зайнятості: половина з них (50,2%) були найманими працівниками; а
8,9% були самозайняті, які або були представниками вільної
професії, або займалися індивідуальною трудовою діяльністю. І лише 4,2% працівників виявилися роботодавцями-власниками, які використовують найману працю інших. 34,7%
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відповіли, що в даний час ніде не працюють. Більшість найманих працівників мають оплачувану роботу, працювали за
письмовим договором/контрактом (74,0%); решта (26,0%) – за
усною домовленістю, без письмово оформленого договору.
За умовами основної зайнятості мають безстроковий контракт/договір, тобто працюють на основній роботі, 76,7% українців; за строковим контрактом – 7,9% зайнятих. На сезонних роботах трудилися 5,5%; тимчасово працювали 6,9%; а 3,0% були
зайняті час від часу на випадкових роботах. На основній роботі працювали повний робочий тиждень (40 годин) 42,1% зайнятих українців, ще 23,4% працювали понаднормово (більше
40 годин на тиждень); 18,2% виконували понаднормову роботу
лише час від часу. Неповний робочий тиждень (менше 40 годин на тиждень) були зайняті 10,0% працівників, а ще 6,3%
відробляли на трудовому фронті за викликом окремі години.
За рівнем задоволеності своєю роботою українці поділяються на два протилежних табори: задоволених оптимістів у
1,37 раза більше, аніж їх антагоністів (45,6% проти 33,2%) за
чималої спільноти таких, хто не визначився з оцінкою (21,1%).
Серед незадоволених своєю нинішньою роботою (усі вони визначили, що скоріше не задоволені) всі, як один, відповіли, що
причина криється в оплаті праці, яка не забезпечує мінімально необхідних потреб проживання (72,5%). Друга за частотою
згадування причина (10,8%) – це співвідношення робочого і
вільного часу (для сім’ї, друзів, відпочинку тощо). Ще 4,4%
працівників висловили незадоволеність тривалістю робочого
часу, а 2,6% – недостатньою захищеністю своїх інтересів профспілково-колективним договором; стан техніки безпеки і охорони здоров’я, на думку ще 2,3% не задоволених робітників,
залишає бажати кращого.
У 2019-му своїм життям загалом були не задоволені 36,1%
українців, позитивно його оцінили 41,0%, а 22,9% з них утримались від оцінки (табл. 1). Назагал матеріальне становище своєї
сім’ї за останні два–три місяці жителі України оцінюють так:
“часто не маємо грошей та харчів – інколи жебракуємо” – 1,8%;
“не вистачає продуктів харчування” – інколи голодуємо – 4,2%;
“вистачає лише на продукти харчування” – 32,2%; «вистачає
загалом на прожиття” – 38,1%; “вистачає на все необхідне, але
нам не до заощаджень” – 17,8%; “вистачає на все необхідне, робимо заощадження” – 5,4%; “живемо в повному достатку” – 0,6%.
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Таблиця 1

37,0

22,9

25,0

11,1

5,7

41,2

26,1

19,5

7,5

100,0

3,6

35,4

25,6

29,5

5,9

100,0

3,4

47,0

18,6

21,0

10,0

Північ
100,0

3,2

35,7

23,0

28,2

9,9

Південь
100,0

4,9

27,8

22,9

27,0

17,4

Схід
24,4

17,6

34,4

23,6

У тому числі за регіонами

Рівень задоволеності своїм життям

Якість життя за оцінками жителів України,
липень–вересень 2019 р. (%)
Рівень
задоволеності
своїм життям

4,0
100,0

Центр

Донбас
100,0

100,0

Захід
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Загрози і страхи за оцінками населення
різних регіонів України
Як свідчать результати опитування українців у рамках моніторингового дослідження Інституту соціології НАН України 2019 р., загрози і страхи наших співвітчизників пов’язані
(відповідно до класифікації А. Маслоу [2]) із базовим/екзистенційним рівнем потреб людини. Дані таблиці 2 вказують на
дуже високий рівень загроз гуманітарній безпеці громадян країни,
першою чергою їхньому життю. Найчастіше потерпають від
зростання цін і невиплати зарплат мешканці Сходу і Донбасу, а від безробіття – жителі Донбасу і Заходу України. Так,

Оцінюючи матеріальний рівень своєї сім’ї в цілому, вважають її злиденною 5,4% (у 2015 р. – 3,7%); бідною – 33,7%
(у 2015 р. – 41,8%); середньою – 59,0% (у 2015 р. – 53,3%). Заможних і багатих сімей у нашій країні дуже мало, сукупна їх частка
сягає лишень 1,9% (у 2015 р. таких сімей було ще менше – 0,6%).

Зовсім
незадоволений
Радше
незадоволений
Важко сказати,
задоволений чи
незадоволений
Радше
задоволений
Цілком
задоволений
Усього

Всі жителі
України

Розділ перший

рівень безробіття на Заході (58,1%) такий самий, як і на Донбасі (58,8%). Страждає від цих загроз і населення інших регіонів,
при цьому його масштаби не набагато менші, а інколи навіть
збігаються. Побоюються зростання злочинності однаковою
мірою жителі Півночі, Півдня і Сходу України: відповідно
45,6%; 47,7% та 44,4%. Привертає увагу те, що рідше за інші
регіони переживають страхи щодо нападу зовнішнього агресора на Україну саме на Донбасі (26,0%), за винятком лишень
Півдня, де рівень побоювання ще менший (23,0%). Зате на Заході України евентуальну ворожу навалу як украй небезпечну
населення оцінює удвічі частіше (53,9%). Як загрозу оцінюють
гіпотетичний розпад України як держави на Заході, у Центрі,
на Півдні та Донбасі (відповідно 34,4%, 32,5%, 29,6% і 28,6%
їхніх жителів), тоді як на Сході та Півночі сприймають такий
перебіг подій як потенційну небезпеку відповідно 23,4% і
24,4% населення (табл. 2).
Безробіття як загроза посідає в сумному переліку небезпек
і страхів третє місце після лячної перспективи зростання цін
(відповідно 52,6% проти 69,3%) та невиплати зарплат (53,2%).
Населення Донбасу і Сходу України поставило на шосте місце загрозу зупинення підприємств (відповідно 44,5% і 31,1%).
На Донбасі та Сході України після зупинення підприємств
українці бояться холоду в квартирі (32,8% і 30,0% відповідно) і
голоду (32,8% і 28,4%).
А на Півдні та Сході частіше за інші регіони люди переживають почуття страху, пов’язаного із потенційними масовими
вуличними заворушеннями (27,7% та 25,3% відповідно).
Економічна нерівність, якість життя,
соціальна справедливість
Економічна нерівність на будь-якому рівні виявляється в
соціальних контрастах, у різній якості життя в різних регіонах
країни, а також усередині міст. Різний рівень заробітної плати і безробіття визначають масові міграції, відплив населення
і демографічну деградацію бідних та найбідніших регіонів.
Вочевиднюється і дедалі поширюється розуміння, що немає і
не може бути асоціальних економічних явищ. Життя висуває нові
завдання у вивченні радикально ускладнених явищ і процесів,
розширює їхнє коло і потребує переходу від опису і вимірювання до аналізу причин цих явищ, до спроб прогнозування
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Таблиця 2
Загрози і страхи, яких сьогодні зазнають жителі України,
липень-серпень 2019 р. (%)

Розпад України
як держави

Безробіття

Невиплата зарплат

Зростання цін

16,1

20,6

23,6

24,0

26,0

28,8

41,1

41,4

52,6

53,2

69,2

14,6

20,2

12,5

17,9

18,6

17,9

34,4

53,9

35,5

58,1

48,5

59,3

11,5

13,8

16,4

20,3

23,9

25,9

28,2

32,5

42,3

37,7

54,4

50,5

69,8

2,6

9,5

12,2

10,3

14,1

20,4

22,8

21,0

22,8

24,4

49,1

45,6

49,1

51,2

68,7

Північ
8,9

7,5

13,1

10,8

16,0

27,7

23,0

22,1

25,4

29,6

23,0

47,4

46,0

50,2

72,3

Південь
1,6

13,8

10,7

16,5

14,6

25,3

28,4

30,0

31,1

23,4

32,5

44,3

50,1

57,8

75,5

Схід
1,7

9,2

17,6

16,8

12,6

23,5

32,8

32,8

44,5

28,6

26,0

38,7

58,8

74,8

80,7

Загрози гуманітарній безпеці
у сприйнятті жителів України

Зупинка підприємств

13,6

13,2

13,1

Центр

Донбас

Повернення колишніх
часів застою
Міжрегіональні
конфлікти
Встановлення
диктатури в країні
Наплив біженців,
переселенців
По-справжньому
нічого не побоюються
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Холод у квартирі

12,5

10,4

7,2

Варіанти відповіді

Голод

10,9

1,9

Захід

Зростання
злочинності
Напад зовнішнього
ворога на Україну

Масові вуличні
заворушення

3,7

Всі жителі України
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їх, загалом до пошуків нової парадигми. Серед запозичених
теорій найбільш визнаною виявилася концепція “якості життя”. Територіальним аспектам “якості життя” присвячена
концепція територіальної соціальної справедливості, висунута
Б. Девісом і розвинена Д. Гарвеєм у його книзі “Соціальна
справедливість і місто” [3]. Основними постулатами її є таке:
– просторова організація і характер регіональних інвестицій мають задовольняти потреби населення;
– відмінності між необхідним і наявним їхнім розподілом
зумовлюють оцінку рівня соціальної несправедливості наявної системи.
Д. Сміт, також спираючись на концепцію “якості життя”,
виходить на поняття “соціальний добробут”, компонентами
якого він вважає дохід і зайнятість, життєве середовище, здоров’я, освіту, соціальний статус, рекреацію і дозвілля [4].
Як свідчать оцінки рівня справедливості розподілу багатства (нерухомості, фінансових накопичень, товарів тривалого
вжитку тощо), отримані в моніторинговому опитувані 2019 р. в
цілому по Україні та за окремими регіонами, країні притаманний критично небезпечний градус негативного сприйняття
соціальної нерівності і відповідно соціальної напруженості громадянського суспільства (табл. 3). Рівень розподілу багатства як
зовсім несправедливий сприймає практично однакова кількість
дорослого населення на Заході, Сході та Півночі України (відповідно 56,0%, 57,6% та 57,8%), а на Донбасі та в Центрі подібної
думки люди дотримуються частіше: 68,9% та 64,6% проти 59,5%
в середньому по країні. Як цілком справедливий сприймають
сьогодні перерозподіл національного багатства лише 1–2%
населення у всіх регіонах. Найбільш драматична ситуація склалася на окупованому Донбасі: в умовах війни, що триває майже
шість років, найвищою цінністю є саме життя.
Не менш актуальною для обговорення проблемою є оцінка
рівня справедливості діючої сьогодні в Україні системи формування заробітної плати найманих працівників. Пропорції розподілу оцінок за критеріями “справедливо – несправедливо”
та “наскільки несправедливо” такі самі, що і в попередньому
випадку: достатньо порівняти дані таблиць 3 та 4. Несправедливість діючої в Україні системи формування заробітної плати найманих працівників визнають 83,5% опитаних жителів
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Таблиця 3
Рівень справедливості розподілу багатства (нерухомості,
фінансових накопичень, товарів тривалого вжитку тощо)
за оцінками жителів України, липень-серпень 2019 р. (%)
Оцінка рівня
справедливості
розподілу багатства
(нерухомості,
фінансових накопичень,
товарів тривалого
вжитку тощо)
5,3

1,6
5,6

1,2
3,9

2,0

Центр
5,6

2,4

Північ
3,3

1,4

Південь
8,3

1,1

Схід
0,8

0,8

Оцінки рівня справедливості розподілу
багатства (нерухомості, фінансових
накопичень тощо)

Цілком справедливий

Захід

Донбас

Важко відповісти

Зовсім несправедливий

Скоріше
несправедливий

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6,4

59,5

27,2

5,0

56,0

32,2

4,3

64,6

25,2

7,4

57,8

26,8

7,5

60,1

27,7

7,4

57,6

25,6

10,2

68,9

19,3

Оцінки рівня
справедливості діючої
сьогодні в Україні
системи формування
заробітної плати
найманих робітників
1,9

1,6

Захід

2,0

Центр

3,2

Північ

2,3

Південь

1,1

Схід

-

Донбас
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Скоріше справедливий
8,1
6,6
5,9
11,9
5,6
11,6
0,8
Скоріше
29,4 35,3 30,5 27,3 23,9 27,3 27,7
несправедливий
Зовсім несправедливий 54,1 51,3 58,4 49,1 57,3 54,3 63,0
Важко відповісти
6,5
5,2
3,2
8,5
10,9
5,7
8,5
Усього
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

У тому числі за регіонами

Цілком справедливий

Оцінки рівня справедливості діючої
в Україні системи формування
заробітної плати найманих працівників

Таблиця 4
Рівень справедливості діючої сьогодні в Україні системи
заробітної плати найманих робітників, липень-серпень 2019 р. (%)

Усього

В тому числі за регіонами

Скоріше справедливий

Всі жителі України
Всі жителі України
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країни (29,4% з них кваліфікують її як скоріше несправедливу,
54,1% – як зовсім несправедливу). А вважають цілком справедливою 1,9%, а скоріше справедливою – 8,1%. В останньому випадку найбільш оптимістично налаштовані за критерієм обмеженої справедливості жителі Півночі (11,9%) та Сходу (11,6%).
Проте в решті регіонів будь-який рівень справедливості при
нарахуванні заробітної плати співвітчизники оцінюють як
мінімальний. Донбас – окремий випадок: лише 0,8% респондентів погодились визнати обмежену справедливість порядку
нарахування та виплати заробітної плати (табл. 4).
Висновки. Отже, якість життя – це категорія, що відзеркалює оцінки міри задоволення потреб людей, які не піддаються безпосередньому кількісному вимірюванню. Уявлення про
якість життя формуються на основі оцінок сукупності умов
фізичного, розумового і соціального благополуччя, як їх розуміють окремі індивіди, соціальні групи і населення загалом.
Аналіз якості життя людей як оцінної категорії буде неповним
без обговорення таких її важливих складових, як відсутність
воєнного, соціального і політичного насильства, встановлення
ефективних судово-правових процедур, уведення плюралістичних форм управління і справедливий розподіл ресурсів.
Одне слово, захист політичних і гуманітарних прав населення
державою і поширення на всі його верстви і групи принципу верховенства права сприятимуть реалізації прав людей на
фізичну, соціальну, правову і матеріальну безпеку. Коли йдеться про долю країни й умови виживання її народу, необхідно
постійно чути оцінки та думки людей про власне життя [5].
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РИЗИКИ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Одним з маркерів інформаційної безпеки є показники довіри суспільства до домінуючих інститутів мовлення – телебачення та
Інтернету, які конкурують і доповнюють один одного. В Україні ці
показники невисокі з причин ендогенних і екзогенних особливостей,
відрізняються у різних соціокультурних та регіональних спільнотах,
що, очевидно, перешкоджає консолідуючим ефектам, не знижуючи ризиків зростаючого використання інформаційних технологій з політичною і комерційною метою.
Ключові слова: інформаційна безпека, медіа-скептицизм, довіра
до Інтернету, ризики кібербезпеки, інформаційні практики різних
соціокультурних спільнот.
Одним из маркеров информационной безопасности служат показатели доверия общества к доминирующим вещательным институтам –
телевидению и Интернету, которые конкурируют и дополняют друг
друга. В Украине эти показатели не высоки по причинам эндогенного
и экзогенного свойства, отличаются в различных социокультурных и
региональных общностях, что, очевидно, препятствует консолидирующим эффектам, не снижая риски возрастающего использования
информационных технологий в политических и коммерческих целях.
Ключевые слова: информационная безопасность, медиа-скептицизм, доверие к Интернету, риски кибербезопасности, информационные практики разных социокультурных общностей.
What serves as a marker of information safety is public trust in the Internet and TV as two dominant broadcasting institutions, which are both
competitors and complements. As for Ukraine, the level of trust in these
institutions is rather low due to both endogenous and exogenous factors;
furthermore, it varies from one cultural or regional community to another. Such a situation hinders consolidating effects as the risks related to the
growing use of information technology (for both political and commercial
purposes) are not decreasing.
Keywords: information safety, media scepticism, trust in the Internet,
cybersecurity risks, information consumption practices in different sociocultural communities.
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ЗМІ під підозрою
Сьогодні інформаційна безпека правомірно розглядається як
вагомий сегмент загальної безпеки – і національної, і глобальної, розуміється доволі широко, знаходячи різні предметні артикуляції, які, однак, не упускають з поля зору її перетворення
на чинник стабільності неврівноважених сучасних суспільств.
Щодо традиційних ЗМІ (преси, радіо, телебачення), то, мабуть, два фокуси медіа-досліджень особливо очевидні. Перший – це умови і практики свободи слова в соціумах, що модернізуються, прагнуть до відкритості, але підвищують при
цьому власну вразливість, другий – це виробництво “фальшивих новин”, які набувають статусу рядових або нормативних
феноменів інститутів мовлення, що заробляють дивіденди
навіть тоді, коли намагаються з такими новинами боротися.
І ширше, йдеться не тільки про поширення відверто недостовірної інформації, а й про способи формування новинного
порядку денного, коли багато реальних подій навмисно не потрапляють до зони видимості і якої б то не було присутності.
“У нас погано з новинами взагалі, а не тільки з фальшивими новинами”, – цитують медіа-дослідники Девіда Міккельсона (сайт з перевірки фактів і міських легенд Snopes), маючи на
увазі циркуляцію в національних медіа великої кількості новин, яким бракує цілісності [1, р. 1102]. Концептуальний простір обговорень і підходів доволі великий – від філософських і
світоглядних акцентуацій щодо невизначеності світу “після істини” і зміщення систем оцінювання станів і подій до констатацій “стратегічного обману”, політичних і економічних обґрунтувань становлення “дезінформаційної екосистеми” [1].
Незважаючи на радикальність припущення щодо останньої, говорити про медіа термінами “систематично спотвореної комунікації”, як вважав свого часу Юрген Габермас, було
б уже недостатньо. Дійсно, ймовірність ідеальних мовних або
текстових операцій в інформаційних повідомленнях, якою
вона була раніше, ймовірність трансляції достовірних фактів
і надійних описів того, що відбувається, сьогодні зводиться
лише до випадковості, вислизає з-під дії імперативів впливу
на ретельно таргетовані аудиторії. Технології такого впливу,
як відомо, добре розроблені й активно використовуються у
медіа будь-якого охоплення і масштабу. Одним із маркерів
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ефективності їх застосування слугують показники довіри до
медіа з боку публіки, які ми постійно відстежуємо в моніторингу “Українське суспільство” [2].
Довіра до соціальних інститутів, як відомо, – неординарна символічна генералізація, що відсилає до різних форм
когнітивної й афективної залученості в існування соціумів,
як колективної, так і індивідуальної, де переробляється маса
імплікацій, починаючи від інтелектуального сумніву, орієнтованого на істину, естетичних, етичних та енергетичних реакцій і закінчуючи суто екзистенціальною сенситивністю. Чимало чинників, як ендогенної, так і екзогенної властивостей,
формують або усувають таку довіру в разі медіа, що вже не
раз обговорювалася щодо нашої ситуації [2]. Особливість тут
полягає в тому, що результати та наслідки глобальної технологізації та конкуруючих геополітичних впливів поглиблюються локальними обставинами накопичення інформаційної
вразливості у вигляді зовнішніх атак і аж ніяк не завжди ефективних відповідей на них з боку політичних еліт та сегментованого відповідно до їх інтересів медіа-бізнесу. Українські
аудиторії виразно реагують на поточний стан справ у медіа,
посилюючи рухливість свого довірчого до них ставлення.
На тлі падіння довіри до більшості соціальних інститутів
останнім часом емпіричні свідчення недвозначно вказують на
стан медіа-скептицизму, що утвердився. У 2019 р. рівень недовіри до ЗМІ в суспільстві становив 44%, (50% у 2017 р.), тоді як
у 2013-му їм не довіряло в півтора раза менше – 28%. Відповідно, у 2019 р. довіряли медіа цілком або переважно – 30% (28%
у 2017 р.), у 2013 р. – 37%. Порівняно зі ставленням до армії і
церкви показники недовіри/довіри в разі медіа куди більш не
збалансовані: 24% vs. 52%, 30% vs. 47% (у 2018 р. – 36% vs. 33%,
32% vs. 40%). У 2019 р. до цих авторитетних у громадській думці інстанцій додається і Президент (26% vs. 47%), тоді як протягом десятиліття рівень недовіри до глави держави був вкрай
високим, як і рівень недовіри до Уряду та Верховної Ради. Ймовірно, зміцнення оптимізму щодо реформування суспільства у
зв’язку з новим керівництвом країни проектується аудиторіями й на національні ЗМІ, зберігаючи перевагу недовіри над
довірою до них, але все ж-таки зменшуючи її у бік рівноваги.
Регіональні контексти продовжують залишатися тут найбільш
чутливими, що має відомі історико-політичні причини (рис. 1).
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Рисунок 1. Рівень довіри до українських ЗМІ, 2013–2019 рр. (N=1800, %)
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Незважаючи на певні річні коливання рівня недовіри/
довіри до ЗМІ, у 2019 р. скепсис все ж переважає над лояльністю у всіх регіонах, чого у 2013-му не спостерігалося. Схоже,
не в останню чергу підозри утримуються маніфестацією
власних політичних позицій українськими медіа, насамперед провідними телеканалами, що перетворилося сьогодні на
неприховане дійство, яке нічим не камуфлюється, керуючись
інтенціями власників. Найбільш сприятлива для українських
ЗМІ ситуація склалася в Західному регіоні, де співвідношення
скептично і довірливо налаштованих щодо медіа становить
35% vs. 27%, тоді як на Сході і тим більше на Донбасі сумніви щодо медіа виразно беруть гору (51% vs. 31%, 56% vs. 21%,
рис. 1). Ціннісні преференції, що ідентифікують відомі відмінності між Сходом і Заходом, проектуються й на оцінки медіа,
у всякому разі серед тих, хто схвалює вступ України до Європейського Союзу і до НАТО, частка лояльних до медіа суттєво
вища, ніж серед тих, хто відкидає таку перспективу для України (34%, 38% vs. 19%, 18%), тоді як сумнівне ставлення до
ЗМІ менш вражаюче (рис. 2).
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Рисунок 2. Ставлення до українських ЗМІ серед тих, хто схвалює
або відкидає вступ України в ЄС і НАТО, 2019 р. (N=1802, %)
151

Розділ перший

Попри все, українські ЗМІ, передусім телебачення, залишаються ключовим джерелом інформації для громадян, більше
половини яких отримують відомості про політичні й економічні події головним чином від провідних українських каналів (44,3% – від інформаційно-розважальних каналів, таких як
Україна, 1+1, Інтер, ICTV, СТБ), 10,5% – від спеціалізованих
інформаційних каналів – 112, Прямий, NewsOne). Двозначне
ставлення до ЗМІ приглушує очікування індивідів і спільнот
одержати від них неупереджену інформацію, що ледве сприяє
консолідації суспільства. Але водночас спонукає до пошуку
нових джерел інформації – на вебпорталах, у соціальних мережах.
Двозначність Інтернету
Популярність Інтернету, що зросла у зв’язку з доступом до
нього з мобільних гаджетів, свідчить: для третини населення
(34,5%) саме Інтернет є джерелом важливої інформації про
те, що відбувається в суспільстві, й рівень недовіри тут значно нижчий, ніж по відношенню до ЗМІ (25,4% vs. 44%) (рис. 3).
Причому переконаність у тому, що люди в Укр а їні можуть
вільно висловлювати свої політичні погляди не залежить від
ступеня лояльності або нелояльності до Інтернету і мало відрізняється від загального за вибіркою показника (в цілому –
63,8%, серед тих, хто не довіряє Інтернету – 62%, серед тих,
хто довіряє – 68%). Тоді як відмінності в оцінках свободи слова в Україні у скептиків і лояльних до ЗМІ аудиторій доволі
відчутні (58% vs. 72%). Тобто в цілому серед населення Інтернет вважається менш підозрілим і цензурованим транслятором відомостей про світ. Однак очевидно й те, що думки щодо
цього більш невизначені, ніж у випадку традиційних ЗМІ, які
чверть населення не може оцінити термінами довіри/недовіри (26,7%), тоді як щодо Інтернету таких людей у півтора раза
більше (44,1%). Водночас когорти довірливої до того й іншого
джерела інформації публіки однакові (рис. 3).
Зрозуміло, що більшу відкритість до Інтернету демонструють його безпосередні користувачі, молоді т а зрілі освічені
люди, мешканці міст. Лояльність і скептицизм до каналів інформації помітно варіюється і в кластерах, емпірично виділених згідно зі смисловою сегментацєю соціуму, які, незважаючи
на деяке коригування контурів, залишаються доволі стійкими
протягом останніх десяти років [3].
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Рисунок 3. Рівень довіри до українських ЗМІ та Інтернету, 2019 р.
(N=1802, %)

Йдеться про утворення, що фіксуються за допомогою кластерного аналізу на підставі відповідей на запитання “У чому Ви
вбачаєте сенс життя?”, операціоналіація якого співвідносилася
з типологією множинних реальностей Тевено і Болтанські –
загальних світів, у яких існують індивіди і в яких встановлюється певний порядок цінностей, досягнень “загального
блага”, визначаються авторитетні види циркулюючої в них
інформації, базові відносини між людьми, інституціями і речами, особливі правила перебування [4]. Фіксується п’ять сегментів: “індиферентність” (18%, більше серед людей з освітою
не вище середньої, чоловіків, у невеликих містечках, цілком
забезпечених (з їх слів), які рідше інших вибирають будь-які
альтернативи відповідей щодо сенсу життя); “гармонія” (27%,
більше серед жінок зрілого віку, середнього і нижче достатку,
у великих містах, що знаходять сенс життя “У душевному спокої,
у згоді з самим собою, у єднанні з природою”); “за справедливість”
(17%, більше серед жінок середнього і старшого віку, які мають освіту вище середньої, відчувають матеріальні труднощі,
росіян, частіше в шлюбі, які вбачають сенс життя “у соціальній
справедливості, громадянській злагоді”, а також “у матеріальному
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добробуті”, що, втім, характерно для більшої частини усіх респондентів; “жити з задоволенням” (11%) – схоже, девіз молоді
до 30 років, освіченої, що живе в міському середовищі, людей,
для яких сенс життя становлять будь-які творчі та професійні
досягнення, сучасний стиль, публічне визнання, і, звичайно
ж, велика любов, тобто в цьому сегменті частіше за інших вибирають практично всі пропоновані варіанти; “заради онуків” (27%) – частіше серед старшого покоління, сільських жителів, невисокого статку, середньої спеціальної освіти, вдівців,
що знаходять сенс життя “у сімейному благополуччі, у дітях та
онуках як своєму продовженні”.
Смислові сегменти різняться практиками використовувати
джерела інформації (рис. 4). Про політичні та економічні події
в Україні переважно в Інтернеті дізнаються молоді та активні,
орієнтовані на те, щоб жити з задоволенням, “тримати руку
на пульсі”, бути сучасним (53,2%). До традиційних медіа частіше звертаються ті, хто вважає за краще або бажає жити в
гармонії з самим собою та природою (51,5%), а також у сімейному благополуччі й турботі про дітей та онуків (51,7%), коли
телевізор – це, скоріше, звичка, що структурує повсякденність.
У сегменті з установками на справедливість і демократичний
розвиток інтернет-практики меншою мірою поширені (29,2%
за середнього 34,5%), але найвище споживання спеціалізованих інформаційних телеканалів (17,1% за середнього 10,5%).
Сегмент радше індиферентних до того, щоб сприймати своє
життя в категоріях “сенсу”, більш байдужі і до телевізійного мейнстріму, але показують середній рівень споживання
новин у Інтернеті і з інформаційних каналів (рис. 4). Можна
сказати, що практики отримувати інформацію про те, що
відбувається у світі й суспільстві з телебачення та Інтернету
ефективно конкурують або доповнюють один одного в соціокультурних спільнотах з різним смисловим обґрунтуванням
власного життя.
Не обов’язково переваги та звички інформування через
традиційні ЗМІ або Інтернет лінійно корелюють з довірою до
цих каналів. Тільки у кластерах “за справедливість” і “заради онуків”, де активно дивляться телебачення і значно рідше
звертаються до Інтернету, довіра до обох практично однакова, чим визнається доречність більш відповідного часу джере154
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Рисунок 4. Ключові джерела інформації в смислових сегментах,
2019 р. (N=1802, %)

ла, якому віддають перевагу діти і онуки. В інших випадках
фіксується розрив між більш високою довірою до Інтернету і
меншою – до ЗМІ, хоча, якщо у молодіжному сегменті “із задоволенням”, безперечно, розраховують отримати інформацію в Інтернеті, то в налаштованому на розміреність сегменті
“гармонія” – покладаються на теленовини (рис. 4). Загалом же
показники довіри в середніх величинах не дуже високі і не
відрізняються принципово, враховуючи невизначені думки:
щодо Інтернету – 2,98; ЗМІ – 2,89 за максимуму 5,0 балів, варіюючи у двох останніх сегментах як 3,04 vs. 2,90, 2,99 vs. 2,76.
Кіберзагрози
Проте не секрет, що Інтернет як простір, де інтенсивно
формуються ціннісні порядки загального й блискавичного
зв’язку, зацікавленого спілкування, нових спільнот і вільного
висловлювання, в умовах зростаючих інформаційно-технологічних ресурсів з очевидністю продукує ризики генерувати
контрольовані спільноти тих, які “програмують”, та “програмованих”. Для цього є чимало можливостей – від навмисно155
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го спотворення інформації, уразливості персональних даних
до кібератак і вірусного зараження, колонізації різних мереж.
Дедалі інтенсивніше розвивається дискурс щодо потенційних
і вже реальних ефектів впливу інформаційних технологій
на стани соціумів, який не може бути зведений до міркувань
термінами їх інструментального використання згідно з парадигмою антропоцентричного розуміння соціального устрою.
Доречніше, як вважають дослідники, розглядати ці ефекти як такі, що продукуються гібридною сукупністю human
і nonhuman акторів, дії якої можуть створювати такого роду
невизначеність, що її принципово складно трансформувати в
ймовірність і, тим більше, впевнений прогноз [5]. У політичному аспекті акцентують увагу, наприклад, на “хактівізме”
(інтернет-активності) і його підмножині – атаці розподіленої
відмови в обслуговуванні (DDoS) зі зростаючим використанням ботнетів – мереж заражених комп’ютерів з віддаленим
керуванням без згоди користувачів, тобто перетворюючи користувача, по суті, на внутрішній компонент машинної збірки і впливаючи на політичну участь і політичний резонанс [5].
Ретельно досліджуються нестійкі, але афективно токсичні
зв’язки між соціальними мережами і фінансовими ринками,
які управляються особливими алгоритмами здійснювати автоматизовані угоди, що виявляє вади в захисті налагоджено
працюючих систем при втручанні мереж [6]. Здавалося б, що
подібні теми дистанційовані від прагматичної повсякденності, але вони так чи інакше дають про себе знати дедалі наполегливіше, ставлячи під сумнів безпеку сучасних людей і
спільнот.
Проблеми кібербезпеки, актуалізовані у всьому світі, усвідомлюються й українськими користувачами, які більше стурбовані тими проявами, що стосуються їх особисто і можуть
завдати їм шкоди як користувачам. Насамперед це інтернет-шахрайство (81%), поширення заздалегідь неправдивої інформації (77%), вільний доступ до інформації, яка розпалює ворожнечу,
агресію, порнографію (75%), і дещо менше викликає заклопотаність маніпулювання громадською думкою (71%), втручання у вибори президента, парламенту (64%), цензура Інтернету з боку урядів
чи корпорацій (62%). Хоча саме останні збуджують політичне
занепокоєння у розвинених країнах. Думки, що всі ці явища
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Рисунок 5. Ризики кібербезпеки, 2019 р. (N=1802, %)
(відповіді “Потребують запобігання” та “Скоріш потребують запобігання” на запитання “Як Ви вважаєте, якою мірою … через Інтернет становить загрозу та потребує запобігання?”)

***
Інформаційна безпека, незважаючи на її широке розуміння
і співвідносність з різними аспектами соціального життя в глобальних і національних масштабах, безумовно, розглядається
як чинник стабілізації сучасних неврівноважених суспільств.
Одним із маркерів інформаційної безпеки слугують показники довіри населення до інформаційних систем, таких як
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традиційні медіа, передусім телебачення, і Інтернет, які як
основні джерела відомостей про світ конкурують і доповнюють один одного. В Україні ці показники невисокі з причин
ендогенних і екзогенних особливостей, відрізняються в різноманітних соціокультурних і регіональних спільнотах, що,
очевидно, перешкоджає консолідуючим ефектам. Однак навряд чи можливо сьогодні впевнено спрогнозувати оптимальні рівні довіри/недовіри до національних мовних інститутів,
які стимулювали б критичне ставлення громадян у розумінні й оцінках подій, політичному і соціальному орієнтуванні,
знижуючи ризики інформаційної безпеки. Очевидно, що тут
потрібна як особиста участь споживачів різного роду інформації, так і освітня інституційна робота.
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СПРИЙНЯТТЯ РЕФОРМ НАСЕЛЕННЯМ УКРАЇНИ
В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОГО ДИСБАЛАНСУ
Стаття присвячена аналізу сприйняття населенням найважливіших реформ в українському суспільстві. Показано, що оцінки інновацій мають неоднозначний і суперечливий характер в умовах соціальної нестабільності в суспільстві нестійкої інституціональності. Виявлено значні відмінності в оцінках більшості нововведень між
різними соціально-демографічними групами суспільства.
Ключові слова: соціальна стабільність/нестабільність, інституційна нестійкість, реформи, інновації.
Статья посвящена анализу восприятия населением важнейших
реформ в украинском обществе. Показано, что оценки инноваций
имеют неоднозначный и противоречивый характер в условиях социальной нестабильности в обществе нестойкой институциональности. Выявлены значительные различия в оценках большинства
нововведений между различными социально-демографическими группами общества.
Ключевые слова: социальная стабильность/нестабильность, институциональная нестойкость, реформы, инновации.
The paper analyses how Ukraine’s population perceive the crucial reforms
that have been unfolding in this country in recent years. The latest data
of the Ukrainian Society nationwide survey suggest that respondents give
widely varying, often contradictory evaluations to innovations being implemented against the backdrop of social instability in a society of unstable institutionality. A wide range of evaluations, from strongly negative
to strongly positive, is recorded for the majority of innovations, and such a
considerable variance is explained by socio-demographic factors.
Keywords: social stability/instability, institutional instability, reforms,
innovations.
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Ситуація непевності, розхитаності суспільного життя – від
практик буденної поведінки до соціальних інститутів, системи цінностей і норм – основна відмінність транзитивної епохи. Але водночас зруйнованість або неефективність системи
соціальних регуляторів, парціальність соціальних солідаритетів і калейдоскопічність їх зміни створює передумови для
утвердження інноваційних змін. Парадоксальність довготриваючого стану аномії полягає у тому, що тотальна зневіра в
ортодоксальних цінностях попередньої епохи спрощує поступ нового, якому не потрібно виконувати неминучу за умов
стабільного суспільства руйнівну роботу щодо стереотипів,
навичок, традицій, що стоять на перешкоді змінам, охороняючи й відтворюючи сутнє. Інша річ, що нестабільність соціальної системи, полегшуючи подолання попередніх, легітимізованих тривалою практикою, форм організації суспільних
відносин, на етапі утвердження нового перетворюється на
свою протилежність, не надаючи можливості спрацювати традиційним механізмам закріплення, фіксації започаткованого.
Розвиток сучасного українського суспільства проходить
тривалий кризовий етап. Він характеризується таким станом
соціальної системи, коли всі її зв’язки і процеси визначаються
сферою критичних значень. Це створює величезні труднощі
для державно-управлінської практики, відбивається на якості життя й соціальному стані всіх верств населення, вимагає
глибокого й адекватного усвідомлення ситуації, що склалася, з
метою розробки ефективних тактичних і стратегічних рішень.
Реальні соціальні зміни, які мають стійкий, незворотний характер, зв’язуються зі здійсненням реформ, передусім економічних. А вони розвиваються в Україні складно й суперечливо. Соціально-економічна напруженість сприяє поглибленню
старих соціальних конфліктів і виникненню нових. Політична
нестабільність і відсутність концептуальних стратегій у сфері
розвитку зовнішніх зв’язків, захисту національних інтересів,
формування ефективної регіональної політики, недостатність вивірених соціально-економічних програм призводять
до невизначеності в ставленні до майбутнього країни, сумнівів у здатності влади забезпечити захист і безпеку української
держави, загострення переживання різних страхів і поширення негативних очікувань серед населення.
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Безпека – соціальне почуття, яке переживається як на соціальному, так і на індивідуальному рівні. Відчуття безпеки
виступає певним станом соціального організму, що характеризує динаміку життєвих процесів, соціального й економічного розвитку. Необхідно відзначити тісний зв’язок і взаємозумовленість проблем забезпечення стабільного розвитку
і підтримку соціальних порядків суспільства й збереження
безпеки. Стабільність у суспільстві не означає відсутності всіх
і всіляких змін, але передбачається, що природна динаміка
життєвих процесів не порушує відчуття “нормальності” буття, забезпечує передбачуваність найсуттєвіших параметрів і
станів соціальної системи, дає змогу підтримувати соціальний
баланс, раціонально й ефективно реагувати на різні зміни, які
породжує життя.
Нестабільність також необхідно розглядати як форму прояву розвитку, але розвитку слабо контрольованого, такого, що
загрожує конфліктами і небезпеками. Люди сприймають ситуацію як нестабільну і потенційно загрозливу, небезпечну в
тих випадках, коли вони не знають або не розуміють, що відбувається, не можуть інтерпретувати події в звичних для себе
поняттях і категоріях, не володіють достатніми можливостями
для отримання і тлумачення необхідної інформації, не контролюють або недостатньо впливають на те, що відбувається.
Відповідно, стабільність і нестабільність можна розглядати як
категорії, що позначають різні ступені оволодіння життєвими
практичними ситуаціями, соціальною реальністю, різні рівні
відчуття і переживання безпеки або небезпеки.
Нестабільність може мати різне походження. Вона може виникати внаслідок розбіжностей соціальних очікувань і реального рівня задоволення потреб людей – економічних, соціальних, політичних, запізнювання проведення назрілих реформ
або неадекватного застосування інновацій. Поштовхом до її
виникнення можуть бути і зовнішні чинники, такі, наприклад, як агресія ззовні, і внутрішні чинники, такі як політичні
конфлікти.
У стабільному стані суспільство характеризується консервацією існуючого стану справ, а інновації, спрямовані на модернізацію цієї суспільної системи, будуть трансформовані
людьми в дії, спрямовані на запобігання будь-яким реальним
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змінам. Коли ж система переходить у нестабільний, аварійний режим роботи, то, навпаки, для того, щоб реалізувати
свої інтереси, всі ланки системи змушені працювати результативно. І в умовах стабільності, і за нестабільного режиму
функціонування суспільного організму мотиви поведінки
людей однакові. І в тому, і в іншому випадку вони мають на
меті свої термінальні інтереси – вижити, досягти успіху, забезпечити бажаний рівень добробуту, розбагатіти, нарешті. Але
мотивація і дії, спрямовані на досягнення цих цілей, зовсім
різні. У стабільному, застійному стані системи соціальна активність спрямована на збереження існуючого стану справ, у
нестабільному, мобілізаційному стані – на зміну ситуації для
досягнення результату відповідно до цілей та інтересів суб’єктів змін.
Строго кажучи, за стабільного стану реформи практично
неможливі. Коли ж стабільність втрачена, коли ні в кого немає впевненості в майбутньому, втрачено відчуття безпеки, у
суспільстві немає довіри навіть до близького соціального оточення, обґрунтованого розуміння, чи вдасться як і раніше досягати реалізації своїх інтересів, тоді настає час змін.
І якщо стабільні суспільства характеризуються стійким відтворенням певних соціальних практик, ресурсів, диспозицій,
соціальних ситуацій, зразків поведінки, дотриманням правил
соціальної взаємодії для підтримки усталеного соціального
порядку, то нестабільні суспільства, навпаки, прагнуть до відновлення стійкої інституційної структури та досягнення соціального балансу за рахунок перетворень, які детерміновані
активними діями суб’єктів змін.
У нестабільних суспільствах, що характеризуються нестійкою інституційністю, вирішальну роль відіграють мотивовані
суб’єкти соціальних дій, які розглядають соціальний світ як
простір для перетворень і поле для реалізації соціальної творчості. Саме вони в певних обставинах своєю практичною діяльністю перетворюють соціальні умови й форми не тільки
свого власного, а й суспільного буття.
«Розруха відбувається в головах» – геніальне за афористичною місткістю речення М. Булгакова образно змальовує основну причину тривалості транзитивного періоду і складності
процесу становлення нового, хай би яким логічно виправда162
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ним і раціонально обґрунтованим воно не видавалося. Звернемося до даних моніторингу –2019 щодо тих численних змін,
які відбулися у нашій країні за останні п’ять років і які по-різному відбилися на житті кожного українця.
За період перебування при владі П. Порошенка і його політичної сили було започатковано значну кількість соціальних
новацій, що охопили мало не всі сфери життя суспільства;
однак оцінка їх з погляду корисності для суспільства є вельми неоднозначною. З одного боку, безумовну підтримку
більшості респондентів отримала лише одна реформа – отримання Україною безвізового режиму з ЄС (54,7%); інші зміни у кращому разі визнають позитивними близько третини
опитаних. До п’ятірки найбільш схвалюваних входять, окрім
уже згадуваного отримання “безвізу”, “реформування армії
(підвищення боєздатності, оснащення армії новими видами
зброї)” – 33,4%; “децентралізація влади (передача повноважень і бюджетів від державних органів органам місцевого
самоврядування)” – 31,7%; “відмова від закупівлі російського газу, перемога України у стокгольмському арбітражі над
Газпромом” – 29,6%; “надання адресних субсидій при оплаті
комунальних послуг” – 28,0%). Як бачимо, у чільній п’ятірці
представлений широкий діапазон змін: міжнародні відносини, реформування обороноздатності країни, державне будівництво, економічно-правові колізії, соціальна політика.
До середніх за мірою підтримки змін належать доволі щільно (у діапазоні 20–25%) згруповані й так само різноманітні за
вектором спрямованості реформи: “ухвалення Закону “Про
забезпечення функціонування української мови як державної” – 25,6%; “зміни в системі охорони здоров’я (вільний вибір
власного лікаря, програма “Доступні ліки”)” – 25,1%; “отримання Томосу (створення самостійної Православної Церкви
України)” – 24,4%; “будівництво та відновлення доріг державного та місцевого значення” – 23,6%; “реформування шкільної
освіти (початок втілення програми “Нова українська школа”
з першого класу)” – 23,3%; “закріплення в Конституції курсу
на повноправне членство в ЄС та НАТО”– 21,9%; “створення
патрульної поліції” – 21,1%.
Порівняно невеликої популярності набули такі розпочаті зміни, як “створення прозорої системи державних закупі163
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вель ProZorro, надання державних адміністративних послуг
он-лайн” – 17,2%; “діяльність системи органів для боротьби
з корупцією (НАБУ, спеціалізована антикорупційна прокуратура, Державне бюро розслідувань, Вищий антикорупційний
суд)” – 13,8%; “зміни в пенсійному забезпеченні (нова система
нарахування пенсій)” – 12,7%; “заходи щодо підтримки вимушених переселенців” – 11,5%. Зауважимо, що відсоток “абсолютних нігілістів”, тобто тих, хто відмовляє усім запропонованим суспільству реформам у позитивній оцінці, є незначущим (6,3%); так само можна знехтувати унаслідок мізерної
кількості й думкою тих, хто не спромігся з тих чи тих причин
визначитися з відповіддю.
Залишаючи осторонь уваги об’єктивну потрібність, своєчасність, доцільність тощо запропонованих реформ, концентруємо увагу на їх важливості й популярності в оцінках громадської думки. Для реалізації такого підходу повною мірою
необхідно розглянути реформи, що відбувалися протягом
останніх п’яти років і з погляду їх неприйняття, негативного
ставлення. Передують тут зміни в системі охорони здоров’я –
негативно оцінили їх 35,2% респондентів. “Антилідерами”,
зважаючи на найвищі відсотки негативних оцінок, виступають також зміни в пенсійному забезпеченні (28,1%), відмова
від закупівлі російського газу (27,5%), реформування шкільної
освіти (26,3%), отримання Томосу (24,6%), діяльність органів
по боротьбі з корупцією.
До середніх за кількістю негативних оцінок належать такі
зміни, як закріплення в Конституції курсу на повноправне
членство в ЄС та НАТО (15,9%), надання адресних субсидій
при оплаті комунальних послуг (15,7%), ухвалення Закону
про українську мову як державну (15,0%), створення патрульної поліції (13,9%), децентралізація влади (13,2%).
Найнезначнішу негативну реакцію викликали в респондентів такі починання, як створення прозорої системи державних закупівель ProZorro, надання державних адміністративних послуг он-лайн (10,2%), будівництво та відновлення
доріг (8,8%), одержання “безвізу” (8,3%), реформування армії
(7,5%), підтримка вимушених переселенців (7,3%).
Наведені дані свідчать, що, попри значну кількість реформ
у багатьох соціальних сферах, які були започатковані у попе164
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редній період, жодна з них, за винятком отримання Україною
безвізового режиму з ЄС, не здобула переважної більшості безумовно позитивних оцінок. Навіть “безвіз” не викликав однозначно позитивної реакції (можливо, через посилення відтоку
з країни кваліфікованої робочої сили, який, попри заборону
використання безвізового режиму для працевлаштування в
країнах ЄС, помітно вплинув на посилення тенденції до трудової міграції серед українського населення).
Якщо стосовно деяких інновацій у громадській думці переважають позитивні оцінки (наприклад, реформи війська чи
створення прозорої системи державних закупівель), то інші
стають предметом гострих суперечностей (реформа школи
чи системи медичного обслуговування), оскільки за ними
криються не лише помилки й недоліки, недосконалість механізмів запровадження змін, а й пряме зіткнення солідаритетів
і втілених у них інтересів різних груп.
Власне кажучи, за умов нестабільності суспільних інститутів другий варіант (суперечності оцінок) є більш природним, ніж перший. Будь-яке оцінюване соціальне явище має
як переваги, так і недоліки (принаймні з погляду окремих
соціальних груп), й може бути предметом зіткнення інтересів, а відтак і джерелом гострих суперечностей, вихід з яких
здійснюється або шляхом досягнення консенсусу, або тоталітарними методами придушення інакомислення. Стосовно
більшості інновацій бачимо значущу різницю в оцінках між
соціально-демографічними групами суспільства. Наприклад,
молодь віком 18–29 років набагато активніше схвалює реформу війська (37,2%), ніж старше покоління віком понад 56 років (29,7%); а середнє покоління займає проміжну позицію –
34,9%. Десь приблизно так само розподіляються думки щодо
отримання Україною безвізового режиму з ЄС: тут перед веде
середнє покоління віком 30–55 років (схвально ставляться до
“безвізу” 58,2% респондентів цього віку), близькими є показники молоді (55,6%), а от серед представників старшої вікової
групи цей показник скромніший (49,5%).
Що ж до отримання Томосу або надання адресних субсидій при оплаті комунальних послуг, то спостерігається протилежна картина: вітають отримання Томосу 25,5% старших,
24,9% середніх і 20,4% молодших за віком респондентів. Сто165
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совно практики надання адресних субсидій при оплаті комунальних послуг спостерігаємо аналогічну картину: показник позитивного ставлення найвищий серед старших – 29,8%
(для представників середнього віку він становить 27,4%, для
молоді – 25,7%).
Аналогічні розходження спостерігаються з погляду ґендерних відмінностей, соціального стану, ціннісних орієнтацій, національної належності, рівня освіти та багатьох інших
соціальних показників.
Не маючи змоги детально відстежити особливості впливу
кожного з них на інтегральну оцінку нововведень, що є результуючою незліченної кількості чинників, констатуємо загальні особливості сприйняття інновацій в умовах інституціональної нестійкості.
По-перше, жодне з нововведень не отримує беззаперечної
підтримки в суспільстві. Несприйняття тієї чи іншої реформи
з боку певної частини населення завжди має місце як прояв
природного консерватизму. Навіть за очевидної корисності
для людей запроваджуваних новацій, позитивне ставлення до
них можна розглядати як домінуючу тенденцію, не нехтуючи
опозиційною думкою й причинами, що її породжують.
По-друге, така домінуюча тенденція постає в дещо “розмитому” вигляді, зумовленому, з одного боку, різноманіттям
інтересів і ціннісних пріоритетів суспільних груп, що виступають агентами у процесі відповідної взаємодії, з другого –
ослабленням соціального контролю в умовах нестабільності, нечіткою самоідентифікацією, еклектичністю існуючого
культурно-ціннісного “транзитного” універсуму; показово,
що жодна з запроваджуваних реформ, окрім запровадження
“безвізу” не набрала й половини схвальних оцінок.
По-третє, дрібнодисперсний розподіл відповідей вказує на
неусталеність, нелегітимність оцінюваних новацій, калейдоскопічність політичних рішень, що, зрештою, й призвело до
поразки партії влади на виборчих перегонах 2019 р.
Так чи так, започатковані протягом останнього п’ятиліття перетворення незалежно від їх змісту й спрямованості не
встигли отримати легітимацію у суспільній свідомості, отже,
сприймаються суспільством як тупцювання на місці, неспроможність владних структур досягти рішучих змін.
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ТИПИ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАКТИК
ТА ЇХ ПОШИРЕНІСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
У статті аналізуються способи реалізації громадянських практик
серед населення України. Найбільш поширеними є ті практики, які
вимагають переважно індивідуальних зусиль, тоді як дії, що потребують організаційних та колективних зусиль, охопили мізерну частку
населення. Завдяки факторному аналізові вдалося виокремити п’ять
типів громадянських практик.
Ключові слова: громадянське суспільство, громадянські практики.
В статье анализируются способы реализации гражданских практик
среди населения Украины. Наиболее распространенными являются те
практики, которые требуют преимущественно индивидуальных усилий, тогда как действия, которые требуют организационных и коллективных усилий, охватили мизерную долю населения. Благодаря факторному анализу удалось выделить пять типов гражданских практик.
Ключевые слова: гражданское общество, гражданские практики.
The paper analyses the prevalence of different civic engagement practices
with regard to the way they have been performed by Ukrainians. The data of
the “Ukrainian Society” nationwide survey show that the practices mainly
involving individual efforts are the most popular with Ukraine’s population,
whereas only a handful of respondents are engaged in activities that require
organisational or collective efforts. Exploratory factor analysis has allowed
the author to obtain five types of civic engagement practices preferred by
Ukrainians.
Keywords: civil society, civic engagement practices.

У перехідних суспільствах участю у громадських організаціях охоплена невелика частка населення, натомість доволі
поширеною є громадсько-політична активність різного змісту. Це пов’язано з тим, що інституційний контекст тривалих
соціальних трансформацій та політичної нестабільності висуває на перший план простішу та менш витратну організаційну активність, не сприяючи розвитку колективних форм постійної громадянської залученості, які потребують від індивіда стабільного матеріального становища та часу. У країнах, які
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часто балансують між утвердженням демократії і відступом
до авторитаризму, ці дії переважно зосереджені у громадськополітичній сфері. Вивчення поширеності громадянської
поведінки та типів її реалізації в таких країнах є важливим для
відстеження перспектив становлення в них громадянського
суспільства.
Попередні дослідження вказують на те, що громадянське суспільство у перехідних країнах формується через
складну конфігурацію громадянських практик як сукупності відтворюваних, постійних та усталених дій, які є втіленням прагнень активної частини населення здійснювати
демократичні перетворення та бути їхньою соціальною основою [1]. Йдеться як про політичну участь, так і про неполітичні
типи поведінки, які можуть бути ефективними в публічному
просторі. Власне, практика відрізняється від активності, участі
чи просто поведінки тим, що активність, участь чи поведінка
можуть бути випадковими, часто зумовленими зовнішніми
чинниками, натомість практика – це тривала поведінка, яка в
силу своєї відтворюваності зумовлюється переважно внутрішніми чинниками.
Для виявлення типів громадянських практик у рамках
моніторингового дослідження Інституту соціології НАН України, яке було проведене у серпні 2019 р., респондендентам
було поставлено запитання “У яких громадсько-політичних заходах Ви особисто брали участь упродовж останніх 12 місяців?”.
У варіантах відповідей основний акцент був зроблений на
зміст громадянського активізму. Респондентам пропонувалася
низка громадсько-політичних заходів, які є актуальними на
теперішній час. Послідовність варіантів відповідей в анкеті
була представлена для респондента за мірою складності реалізації кожної дії (табл. 1).
Якщо брати загалом участь у громадсько-політичних заходах, то виявилося, що кількість залучених хоча б у один тип
громадянських практик сягає близько 40%. Це начебто доволі значна кількість. Однак здебільшого населення здійснює
дискусійні практики, а саме ведення політичних дискусій із
близькими, друзями чи знайомими, обговорення громадських
та політичних проблем у соціальних мережах. Участь у таких
заходах не вимагає особливих організаційних чи психологіч168
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1

46

70

69

36

59

58

49

66

140

143

68
201

226

410

N

0,1

2,6

3,9

3,8

2,0

3,3

3,2

2,7

3,7

7,8

7,9

3,8
11,2

12,5

22,8

%

Таблиця 1
Відповіді населення України на запитання
“У яких громадсько-політичних заходах Ви особисто
брали участь упродовж останніх 12 місяців?”, 2019 р. (%)
Громадсько-політичні заходи
Переконував друзів, близьких, знайомих у правоті своїх
політичних поглядів
Обговорював громадські та політичні проблеми
у соціальних мережах
Носив символіку політичного характеру
Не купував певні товари з політичних міркувань
Перераховував гроші волонтерам, армії,
благодійним організаціям
Брав участь у доброчинних акціях
Збирав підписи під колективними зверненнями,
в тому числі в Інтернеті
Брав участь у громадських слуханнях,
консультаціях з органами влади
Звертався до офіційних представників влади зі скаргами
Вступав у контакт з громадськими активістами,
представниками політичних сил
Брав участь у протестних акціях
Брав участь у створенні та/або діяльності об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
Брав участь у роботі громадських організацій,
соціальних рухів, партій
Займався волонтерською роботою, лікуванням та забезпеченням воїнів АТО (ООС), підтримкою переселенців
Інше
У жодному із таких заходів участі не брав
1064 59,1
Примітка. Сума відсотків перевищує 100%, оскільки респондент міг
обрати декілька варіантів відповіді.

них зусиль, а застосування інтернет-технологій здешевлює
витрати та зменшує перешкоди для менш заможних та активних громадян. До цього типу громадянських практик можна
віднести також носіння політичної символіки, яке також має
індивідуалізований характер, однак тут необхідне бажання
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публічно демонструвати свою громадську чи політичну заангажованість, що суттєво зменшує кількість таких суб’єктів.
Дещо меншої поширеності набули громадянські практики,
пов’язані з економічними способами просування своєї позиції.
Бойкот певних товарів з політичних міркувань, перерахування
грошей волонтерам, армії, благодійним організаціям, участь у
доброчинних акціях є доволі індивідуалізованими практиками, які, крім фінансових витрат, не потребують якихось організаційних чи колективних зусиль, делегуючи свою волю
“професіоналам”. Водночас такі дії вимагають певних ціннісних та етичних передумов, оскільки такі люди здійснюють
т. зв. етичне споживання навіть усупереч раціональній вигоді
щодо придбання дешевшого, але “неприйнятного” з політичної точки зору товару.
І нарешті, значно менше українських громадян залучені в
заходи, які потребують організаційних або колективних зусиль. Зокрема, збір підписів під колективними зверненнями,
участь у громадських слуханнях, консультаціях з органами
влади, звернення до офіційних установ зі скаргами, участь
у протестах чи контактування з громадськими активістами,
представниками політичних сил потребує організаційних
навичок. А вже участь у роботі громадських організацій, соціальних рухів, партій, заняття волонтерською роботою, лікуванням та забезпеченням воїнів АТО (ООС), підтримкою переселенців, створення ОСББ чи участь у роботі громадських
організацій, соціальних рухів, партій обов’язково, крім організаційних навичок, передбачає й групову взаємодію. Мізерна
поширеність громадянських практик такого ґатунку показує
тенденцію, що чим складнішими є заходи за мірою організаційних чи колективних зусиль, тим менш вони поширені в
українському суспільстві.
Виявлення диференціації за поширеністю у суспільстві
громадянських практик за індивідуальними, колективними
чи організаційними зусиллями, їхнього політичного або неполітичного змісту дало змогу висунути припущення про існування спорідненості певних типів громадянських практик.
Реалізація узагальнення взаємозалежних ознак різних типів
практик відбулася шляхом експлораторного факторного аналізу, а саме використання методу головних компонент. Цей ме170

Типи громадянських практик та їх поширеність в українському суспільстві О. Резнік

тод дає змогу визначити сукупності ознак із подібним характером змінювання у разі переходу від одного об’єкта до іншого у перебігу класифікації типів активності за змістом. Раніше
таким чином вдалося констатувати певну структуризацію
громадянських практик в українському суспільстві за мірою
протестного потенціалу. Зокрема, за допомогою факторного
аналізу з переліку участі громадсько-політичних заходів
були виокремлені такі сукупності ознак, як “політичне
контактування”, “радикальний протест”, “громадянська
непокора” та “економічний бойкот” [1, с. 240–253].
Факторний аналіз позитивних відповідей щодо запропонованого в обстеженні 2019 р. переліку громадськополітичних заходів (крім відповідей “інше” та “у жодному із
таких заходів участі не брав”) дав змогу об’єднати різні вияви
громадянських практик у змістовні типи (табл. 2). Критерій
адекватності вибірки Кайзера  Мейєра  Олкіна дорівнює
0,793, що свідчить загалом про прийнятну адекватність цієї
величини в контексті застосування факторного аналізу до
вибірки. П’ятифакторна модель уможливила опис 50,4%
дисперсії результувальної ознаки.
Після проведення факторного аналізу структура участі у
громадсько-політичних заходах містить такі типи громадянського активізму. Перший фактор об’єднує дії, які потребують
організаційних і часто колективних зусиль для реалізації своїх
інтересів у взаємодії з владними та політичними інститутами.
Цей узагальнений тип активізму можна умовно позначити
як “громадсько-політичні практики”. Другий фактор об’єднує
заходи, участь у яких можлива без організаційних чи
колективних зусиль, однак потребує фінансово-економічних
дій. Тому їх можна визначити як “економіко-політичні практики”. У третьому факторі зосереджені індивідуалізовані дії, які
можливі без організаційних чи колективних зусиль шляхом
вербальної та візуальної комунікації, – “вербально-демонстративні практики”. У четвертий фактор, крім протестних дій, як і
у попередньому випадку, також потрапило носіння політичної
символіки, тому його можна визначити як “протестно-демонстративні практики”. У п’ятому факторі об’єднано участь у
створенні/діяльності ОСББ і звернення до влади зі скаргами.
Ці заходи можна позначити як “цивільно-локальні практики”,
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0,468

0,532

0,562

0,569

0,661

1

3

0,718
0,666

0,544

0,797

5

Таблиця 2

4

0,404 0,484

0,818

Фактори

0,606

0,632

0,634

2

Факторний аналіз участі населення України
у громадсько-політичних заходах, 2019 р.
Громадсько-політичні заходи
Брав участь у роботі громадських
організацій, соціальних рухів, партій
Брав участь у громадських слуханнях, консультаціях з органами влади
Займався волонтерською роботою,
лікуванням та забезпеченням воїнів
АТО (ООС), підтримкою переселенців
Збирав підписи під колективними
зверненнями, в тому числі в Інтернеті
Вступав у контакт з громадськими
активістами, представниками
політичних сил
Перераховував гроші волонтерам,
армії, благодійним організаціям
Не купував певні товари
з політичних міркувань
Брав участь у доброчинних акціях
Переконував друзів, близьких,
знайомих у правоті своїх
політичних поглядів
Обговорював громадські та політичні проблеми у соціальних мережах
Брав участь у протестних акціях
Носив символіку політичного
характеру
Брав участь у створенні та/або
діяльності об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ)
Звертався до офіційних представників
влади зі скаргами

Примітка. Аналіз головних компонентів; метод обертання: Varimax
з нормалізацією Кайзера; перераховані лише ті факторні навантаження, які перевищують 0,4.
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оскільки тут є як колективна, так і організаційна форми
діяльності, які зосереджені у місці проживання людей, однак
мають менш виражений політичний контекст, оскільки
звернення зі скаргою до влади на початковому етапі переважно
не має політичного характеру.
Отже, в українському суспільстві громадяни здатні обстоювати свої інтереси через дії, які вимагають подібних ресурсів
чи вправності та форм взаємодії з політичними інститутами.
Найбільш поширеними є вербально-демонстративні практики, які мають суто індивідуалізований характер, не
вимагають особливих організаційних чи колективних зусиль
і не потребують безпосередньої взаємодії з політичними
чи владними інститутами. Подібні індивідуалізовані
риси мають економіко-політичні практики, однак вони
вимагають фінансових витрат чи вибіркового споживання,
тому є менш поширеними в публічному просторі. Ще
меншу поширеність мають ті громадянські практики,
які потребують організаційних чи колективних зусиль.
Ці практики виокремлюються як за конвенціональними
формами взаємодії з політичними інститутами – громадськополітичні та цивільно-локальні практики, так і за
неконвенціональними формами – протестно-демонстративні
практики.
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МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
У ТРАНЗИТИВНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
У статті розглядаються актуальні проблеми і результати дослідження модернізаційних процесів у економічній, політичній та соціокультурній сферах українського транзитивного суспільства. Аналізується соціально-економічний розвиток як чинник модернізації вітчизняного соціуму.
Ключові слова: суспільство, модернізація, економіка, політика, культура, соціально-економічний розвиток.
В статье рассматриваются актуальные проблемы и результаты
исследования модернизационных процессов в экономической, политической и социокультурной сферах украинского транзитивного
общества. Анализируется социально-экономическое развитие как
фактор модернизации отечественного социума.
Ключевые слова: общество, модернизация, экономика, политика,
культура, социально-экономическое развитие.
The paper highlights a number of topical issues related to modernisation
(with regard to Ukraine) and presents the findings of studying the processes that have been taking place in the economic, political and sociocultural
domains of Ukrainian society as a transitional one. Socio-economic development is analysed as a factor underlying the society’s modernisation.
Keywords: society, modernisation, economy, politics, culture, socio-economic development.

Соціоісторичний вимір України (як об’єкта пізнання) передбачає, що філософи, соціологи й політологи не тільки вивчають її історію (як той чи інший специфічний процес), а й
звертаються до філософського, соціологічного та політичного
матеріалу, до накопиченого соціального знання. Українське
суспільство на рубежі століть постало перед методологічною
й теоретичною “безоднею”. Марксистська ідеологія “впевнилася”, що “комуністичний рай” є недосяжним, а рештки світу
відокремлені від нас іншими (вагомішими) системами спожи174
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вання. Постало завдання вибору: або перескочити безодню
(яка віддаляє нас від усього світу), або ж піти в минуле й будувати “рай на землі” (комунізм будь-якої якості). Це завдання
досі не вирішене, й українське суспільство, на жаль, перебуває
в стані пошуку пізнавальних орієнтирів.
Нині постає питання: як визначити тип суспільства, яке
існує після 28 років незалежності України. Серед науковців
(політологів, істориків, соціологів, економістів) немає єдності в даному питанні. Мабуть, сучасне українське суспільство
можна схарактеризувати як перехідне, або транзитивне.
Для характеристики розвитку України застосовують різні
терміни: зміни, перетворення, трансформації тощо. У тому
чи іншому ракурсі дослідники можуть застосовувати деякі
терміни, хоча вони не досить точно відображають “українську ситуацію”. Мабуть, найбільш адекватно щодо ситуації в
Україні застосовувати термін “модернізація” (яку слід розглядати як частину широкого процесу трансформації), оскільки
в країні мають місце спроби модернізувати економіку, політичну й соціальну системи, що частково сприяють реальній
трансформації українського суспільства.
Економічна модернізація повинна розв’язувати проблему
усунення гальм економічного розвитку, ліквідації негативних
ретропідходів до економіки як повністю регульованого державного об’єкта. Для політики реформ характерною повинна
бути цілеспрямованість, відповідність заходів реформи цілям,
забезпечення кадровим потенціалом. Збіг двох елементів реформи – перебудова виробничих процесів і кадрове забезпечення управлінських систем – необхідна умова ефективності
модернізаційних процесів у сфері економіки, результативності економічної політики в державі [1; 2].
На думку учасників соціологічного моніторингу – 2019,
першочергову відповідальність за здійснення економічної політики в Україні повинен нести Кабінет Міністрів. Так вважають 44,5% респондентів. На думку 25,1% опитаних, таку відповідальність має нести Президент України; 21,2% – Верховна Рада України; 2,8% – політичні партії; 1,5% – інші органи
влади. При цьому 54,1% респондентів вважають, що сьогодні
реформи в сфері економіки мають високий ступінь гальмування, 26,7% – середній ступінь. А 12,3% мешканців Украї175
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ни говорять, що реформи гальмуються невеликою мірою.
На серйозне гальмування реформ у сферах медицини вказують 47,8% респондентів, освіти – 33,6%, судової системи –
56,9%, культури – 32,5%, фінансів – 47,6%, державного управління – 44,2% опитаних.
Реалізуючи модернізаційно-економічну стратегію України, необхідно, на нашу думку, усвідомлювати той факт, що
європейська держава і повинна будувати свій дім на європейський лад. Потрібно мобілізувати національний інтелект,
спрямувати його на подальше просування модернізаційним
шляхом (шляхом економічних реформ). Йдеться про оновлення і розвиток вітчизняної індустріальної бази, аграрного
сектору, нових галузей народного господарства (як, скажімо,
інформаційна індустрія). Необхідно перетворити Україну
на правову, демократичну країну з розвиненою економікою.
При цьому остання повинна базуватися на використанні досягнень потужного наукового потенціалу. Україна має стати
рівноправним членом європейського суспільства.
Приємно зазначити, що населення України доволі прихильно ставиться до зближення з Європейським Союзом (ЄС).
Так, за даними соціологічного моніторингу, 18,8% респондентів вважають, що зближення України з ЄС цілком позитивно
впливає на українську економіку, 32,9% – скоріше позитивно,
19,3% – ніяк не впливає. І лише 4,8% опитаних оцінюють цей
вплив як негативний. На думку 36,8% опитаних, зближення
України з ЄС переважно відкриває нові перспективи і можливості. А 37,9% громадян вважають, що українсько-європейське співробітництво настільки ж відкриває нові перспективи
і можливості, як і приносить нові загрози. Саме останніх побоюються 13,0% мешканців України. Не можна не відзначити
і те, що 36,9% опитаних вважають, що зближення України з
Європейським Союзом цілком позитивно (або скоріше позитивно) впливає на життя їхньої родини. Лише 2,8% респондентів дотримуються протилежної думки.
Модернізаційний успіх великою мірою залежить від розуміння того, що нині в українському суспільстві існують два
основні типи ціннісних установок: 1) цінності, в основі яких
лежать орієнтації зрівняльного характеру; 2) цінності, що відображають орієнтацію на суспільство рівних можливостей.
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Загалом перша орієнтація поширилася значно менше, ніж
друга. Основну значущість для більшості населення мають
цінності життя та можливості самореалізації. Як свідчать результати моніторингу, 79,9% громадян України позитивно
ставляться до такої цінності, як демократія, 65,8% – до верховенства права, 82,4% – індивідуальної свободи, 89,6% – взаємної поваги, 73,6 % є терплячими до чужих ідей і вірувань.
Нині доволі актуально постає проблема взаємозв’язку політичної й економічної модернізації українського суспільства. Проект (модель) політичної модернізації має на перший
погляд “найпростіший” вигляд (порівняно з модернізацією
економічною та соціокультурною). З іншого боку, соціально-політична модернізація є складним процесом. Потребує
серйозної дослідницької уваги модель соціально-політичної
модернізації, котра була “обрана” українською владою після
грудня 1991-го року (після референдуму з приводу незалежності України). Нині ми розуміємо (особливо в ситуації російської агресії), що неймовірні соціальні, економічні, моральні затрати (яких зазнає народ України) з реалізацією цілей
“віртуальної” модернізації є надто високою ціною порівняно
з тією, яку “сплатили” країни Центральної Європи та Балтії
(за реальну модернізацію суспільства).
Успішність процесу політичної модернізації країни великою мірою залежить від поведінки елітних груп. Проблема ж
формування і трансформації національної політичної еліти
України у ХХІ ст. є однією із найбільш своєчасних і актуальних
проблем сучасної соціології (і політології). Слід зазначити, що
сучасне соціально-політичне життя України характеризують
динамічні процеси, що детермінують собою серйозні зміни в
діяльності різних соціальних груп суспільства. Нинішнє українське транзитивне суспільство є слабоструктурованим, відсутні стійкі прошарки зі своїми усвідомленими інтересами та
стійкою політико-ідеологічною орієнтацією. За цих обставин
зростає соціальна відповідальність елітних (особливо бізнесових) груп.
Результати соціологічного моніторингу стосовно соціальної відповідальності бізнесу (бізнесових елітних груп) в Україні свідчать, що 74,8% респондентів вважають, що бізнесмени
повинні сумлінно сплачувати податки, інвестувати в еконо177
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міку та створення робочих місць. На думку 45,7% громадян
бізнес повинен поліпшувати умови праці на своїх підприємствах. Займатися підвищенням кваліфікації вимагають від
бізнесу 20,9% опитаних. Ще 36,5% респондентів вважають, що
представники бізнесу повинні здійснювати економічно відповідальні заходи. Йдеться про зменшення викидів у навколишнє середовище, впровадження енергозберігаючих технологій,
програми утилізації відходів тощо. На думку 31,0% громадян,
представники бізнесових груп повинні фінансово розв’язувати проблеми регіону, в якому знаходяться їхні підприємства.
А 18,1% респондентів “вимагають” від бізнесу займатися доброчинністю. І лише 6,8% опитаних вважають, що бізнесмени
мають іти в політику й керувати країною.
Доволі цікавою є також “емпірія” стосовно ролі владних
структур (владної еліти) та соціальних інституцій у справі
модернізації українського суспільства. Так, 26,1% громадян
вважають, що найбільшою мірою сприяє модернізації соціуму Президент України, 13,7% – Кабінет Міністрів України,
18,9% – міжнародні громадські організації та асоціації, 6,8% –
Національна академія наук України, 6,4% – політичні партії
та блоки. На думку ж 25,9% респондентів, ніхто не сприяє модернізації українського суспільства.
А що ж найбільше заважає модернізації українського суспільства? Як показують моніторингові дані, 28,8% громадян
дотримуються думки, що таким чинником є небажання владних політичних еліт докорінно змінювати країну. На відсутність лідерів, здатних ініціювати (очолити) процес модернізації, вказують 21,6% респондентів. Ще 21,3% опитаних негативний чинник називають небажання влади нести матеріальні,
грошові та часові витрати. Нарешті, 10,8% акцентують увагу
на слабкості волевиявлення (активності) громадянського суспільства в підтримці модернізаційних процесів.
Успіх модернізаційних процесів у транзитивному суспільстві великою мірою детермінується рівнем ефективності (чи
неефективності) політичного режиму. Існують два основні
джерела неефективності політичних режимів: системний і
ситуативний. На жаль, в українському суспільстві “працюють” обидва. По-перше, політична система негармонізована
на предмет розподілу й доповнювання функцій влади. Тому
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елементи політичної системи “працюють” у певні моменти
на самознищення. Звідси випливає системна криза влади.
По-друге, йдеться про ситуацію, коли гілки влади очолюють
неефективні політики або такі, які не “слухають” закон. Їхня
малоефективність випливає із професійної і психологічної
неготовності до виконання своїх функцій. Поряд з тим їхні
спроби піднести свою ефективність через перманентне оновлення свого оточення (на рівні центру і регіонів) є малоефективними. Тому зовсім невипадково менше половини опитаних (46,1%) вважають, що серед існуючих на теперішній час
в Україні політичних партій і рухів немає таких, яким можна
довірити владу. Дещо більш оптимістично респонденти оцінюють ефективність політичних лідерів у справі керівництва
країною (50,9% опитаних вважають, що такі є).
У розв’язанні політичних проблем модернізації суспільства
слабким місцем є сучасна методологія аналізу і перетворення
політичних відносин. Більшість дослідників частіше розмовляють на тему “що робити”, та головне в модернізації – “як
саме це зробити?”. Це є реальною, практичною методологією
політичної модернізації.
Існують три головні стратегічні напрями політичної
модернізації.
1. Формування громадської думки, управління нею згідно
із заданими цілями і завданнями.
2. Підбір і розстановка кадрів відповідно до парадигми
модернізації.
3. Організація подій у країні, а не рух за течією, пристосування до стихії.
Як свідчать результати соціологічного моніторингу, найбільш важливими (головними) напрямами суспільного розвитку повинні бути здоров’я людини (такої думки дотримуються 47,0% респондентів), інноваційний розвиток економіки (46,3%), обороноздатність (30,9%), енергетична безпека
(26,0%), розбудова державності (28,2%), раціональне природокористування (17,7%), інформаційні та комунікаційні технології (14,0%) та розвиток людської особистості (так вважають
13% опитаних). При цьому найбільш актуальними завданнями розвитку та модернізаційних перетворень (на думку
громадян України) є зниження корупції (так вважають 55%
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респондентів), рівність перед законом (50,9%), дотримання
гарантованих Конституцією прав і свобод людини (38%), забезпечення соціальної справедливості (27,5%), зміцнення сили
і могутності держави (23%) та розвиток ефективної інноваційної економіки (19,6%).
На думку громадян України, найбільше сприяють модернізації суспільства Президент України (так вважають 26,1%
респондентів) та міжнародні громадські організації (18,9%).
Позитивну роль Верховної Ради в розвитку модернізаційних
процесів відзначають 14,8% опитаних, вітчизняних громадських організацій та асоціацій – 13,8%, Кабінету Міністрів –
13,7%.
Одним з показників суспільного розвитку є модернізація як
цілеспрямована трансформація основних сфер життєдіяльності вітчизняного соціуму. Як свідчать моніторингові дані,
модернізованою економічну сферу вважають 13,2% громадян
України, ціннісно-нормативну систему – 11,8%, інституції
громадянського суспільства – 13%, політичну систему – 10,6%.
При цьому 39,7% респондентів вважають, що жодна зі сфер не
є модернізованою.
Модернізація суспільства визначається не лише економічними та політичними чинниками, а й реформаторськими
процесами в соціокультурному середовищі.
Нині у галузі теорій соціокультурного розвитку виникли
дві протилежні теорії. Представники першої роблять акцент
на конвергенції цінностей у результаті модернізації, котра постає як головна рушійна сила змін у сферах культури. Вони
передбачають занепад традиційних цінностей, незважаючи
на зміни в економіці й політиці. Її представники вважають, що
сфера цінностей порівняно незалежна від економічних умов.
Відповідно прихильники даної наукової школи вважають повсюдне утвердження певного набору “сучасних” цінностей
малоймовірним. Традиційні цінності, на їхню думку, залишаються самостійним чинником впливу на культурні зміни, які
“викликаються” соціально-економічним розвитком.
Результати соціологічного моніторингу засвідчили, що
29,9% громадян України дотримуються думки, що сьогодні
не діють цінності, які пропагувалися в Радянському Союзі,
а 38,7% – скоріше не діють. Йдеться про соціальну рівність,
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колективізм, взаємодопомогу, патерналізм тощо. І лише 3,2%
респондентів дотримуються протилежної думки. При цьому
сучасну “українську” систему цінностей, яка склалася за роки
незалежності (приватна власність, збагачення, індивідуалізм,
прагнення до особистого успіху тощо), однозначно сприймають як свою 8,2% громадян України. Ще 36% респондентів скоріше сприймають цю систему цінностей. Однозначно
не сприймають сучасну українську систему цінностей 13,2%
опитаних, скоріше не сприймають – 27% респондентів.
Головна теза теорії модернізації полягає в тому, що соціально-економічний розвиток веде до закономірних і прогнозованих (певною мірою) змін у культурному й політичному житті.
Факти свідчать, що соціально-економічний розвиток справді
“підштовхує” різні суспільства в передбачуваному напрямі. Висхідним моментом соціально-економічного розвитку є
технічні інновації, які сприяють піднесенню продуктивності
праці. Потім відбувається професійна спеціалізація, піднесення рівня освіченості і статків населення. Форми взаємодії між
людьми диверсифікуються. Правлячу роль починають відігравати не керівництво й підлеглість, а договірні відносини.
У довгостроковій перспективі це обертається змінами у сфері
культури.
Дані соціологічного моніторингу засвідчили, що за останні
5 років найбільш позитивно вплинули на життя в країні такі
зміни, як отримання безвізового режиму з ЄС (на це вказують
54,7% респондентів), реформування армії (33,4%), децентралізація влади (31,7%), відмова від закупівлі російського газу,
перемога України у стокгольмському арбітражі над Газпромом (29,6%), надання адресних субсидій при оплаті комунальних послуг (28%), зміни в системі охорони здоров’я (25,1%), отримання Томосу (створення самостійної Православної Церкви
в Україні) – 24,4%. При цьому громадяни України зазначають,
що найбільш негативно впливають на зміни у житті країни
досвідчені політики, що вже давно при владі (такої думки дотримуються 57,1% опитаних), представники великого бізнесу
(35,8%), керівники місцевої влади різних рівнів (28%), керівництво міжнародних фінансових організацій (МВФ, Світовий
банк тощо) – 24,6%, іноземні радники та дипломати (18,1%),
учасники протестних акцій (17,6%).
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Можна виділити два етапи впливу соціально-економічного розвитку на зміни у сфері культури (процеси культурної модернізації). Індустріалізація започатковує важливий
процес культурних змін – бюрократизації та секуляризації.
Виникнення індустріального суспільства запускає інший
фундаментальний процес культурних змін. Ідеться про рух у
бік раціоналізації, централізації й бюрократизації, що змінюється рухом до особистої незалежності і цінностями самовираження. В обох випадках змінюється ставлення людей до влади,
але змінюється по-різному. Індустріальна стадія модернізації
призводить до секуляризації влади. А постіндустріальна –
до емансипації від влади.
Соціокультурна модернізація транзитивного суспільства,
безумовно, передбачає розвиток (трансформацію) культури.
Передусім ідеться про вітчизняну культуру. Також безсумнівним є те, що вельми важливим чинником у даному процесі є
економічна культура. Нині є абсолютно очевидним, що теза
Карла Маркса “буття визначає свідомість” не “діє” на пострадянському терені і, зокрема, в українському соціумі. Насправді, вона діє з точністю до навпаки. Саме економіка зумовлена
культурою нації. Тобто культура накладає відбиток на розвиток економіки, і поведінка населення певною мірою (й особливо на етапі ринкових перетворень) визначається рівнем
його економічної культури.
На тлі декларативного неприйняття більшістю населення
України комуністичної ідеології й адміністративної економіки (і загалом доброзичливого ставлення до ринкових реалій)
доволі низьким залишається рівень його компетентності та
поінформованості. Тому невипадково 34,9% громадян України вважають, що їм не вистачає сучасних економічних знань.
А 28,6% респондентів таку ж думку висловили щодо сучасних
політичних знань. У зв’язку зі сказаним невипадковим є те, що
5,8% респондентів повністю не задоволені рівнем своєї освіти,
а 16% – скоріше не задоволені. При цьому доволі цікавим є
той факт, що 18,9% громадян України не довіряють засобам
масової інформації (радіо, телебачення, газети), які виступають, певною мірою, “провідниками” в царині економічної,
політичної й соціокультурної просвіти. Але “обнадійливим”
є те, що 39,5% громадян України вважають можливим підне182
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сення особистого освітнього рівня (інтелектуального розвитку) [3, с. 241].
Саме сучасна система економічної просвіти має своїм
завданням подолати стереотипи економічної свідомості, які
викривляють сприйняття та розуміння ринкових (модернізаційних) перетворень у суспільстві. Адже саме ці стереотипи
не зникають навіть під впливом суворої школи “дикого капіталу”. Можна визначити три основні завдання економічної
просвіти. По-перше, економічна просвіта покликана створити необхідну для орієнтації населення в новій економічній
ситуації інформаційну базу, ефективні канали тиражування
економічних знань. По-друге, економічна просвіта має на меті
“боротьбу” зі стереотипами масової свідомості. І, нарешті,
система економічної просвіти покликана пропагувати й узагальнювати досвід економічних інновацій, “підживлювати”
необхідними знаннями паростки економічної культури як
важливого чинника й індикатора модернізаційних процесів в
українському транзитивному суспільстві.
Саме з точки зору модернізаційних процесів варто зазначити, що на сьогодні в українському суспільстві одним із дефіцитів є дефіцит культури, що підтверджується й емпірично.
Так, 29,3% громадян України вважають дуже важливим для
себе розширення культурного кругозору, залучення до культурних цінностей (через мистецтво, художню творчість тощо).
Ще 43,4% респондентів вважають цей процес “скоріше важливим”. І лише 1,9% опитаних “поважають” культурні цінності
як чинник розширення свого кругозору [3, с. 243].
Необхідність розширення культурного кругозору певною
мірою підтверджують емпіричні дані. Так, періодично відвідували кінотеатри у 2017 р. 13,8% громадян України, концерти, театри – 11,7%, музеї, художні виставки, галереї – 8,1%,
читали газети, журнали – 31,7%, знайомилися з фаховою літературою – 12,3%, читали художню літературу – 23,9%, дивилися телепередачі – 71,6%, прослуховували радіопередачі 19,9%
респондентів [4, с. 586].
Як свідчать емпіричні дані, протягом чотирьох років (з 2013
до 2017-го) рівень “культурної активності” громадян України
знизився практично за всіма показниками. При цьому 34,5%
громадян зазначають, що брати більш активну участь у куль183
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турному житті їм заважає брак часу або незручний час (години, дні) культурних заходів. Для 32,7% респондентів високою
є ціна квитків на культурні заходи, 17,6% – відсутність (недостатність) культурних заходів у їхньому населеному пункті.
Для 15,8% громадян більш зручно дивитися культурні програми по телебаченню, 12,2% – незручно добиратися до місць
проведення культурних заходів (далеко, дорогі квитки на
транспорт), а 11,8% респондентів культурні заходи не цікавлять [4, с. 587].
Цікавим і “гармонійним” (з погляду досліджуваної проблеми) бачиться образ “культурної людини”, змальований
громадянами України. Так, 43,7% респондентів вважають
культурною ту людину, яка цікавиться культурним життям,
розуміється у питаннях мистецтва, літератури, музики тощо.
На думку 51,9% опитаних, культурна людина – це вихована,
тактовна особа, яка поважає думку інших. Серед респондентів 25,2% тих, хто критерієм “культурності” вважає зацікавленість національною культурою, турбується про її розвиток.
Для 23,7% опитаних важливим критерієм культурності є турботливе ставлення до природи, навколишнього середовища.
Дуже важливим (з погляду “культурності” особи) є питання
морального та духовного виховання молодого покоління. Але
найбільш пріоритетним показником “культурності” для громадян України є порядність людини, стійкість її моральних
принципів (так вважають 54,0% респондентів).
Підсумовуючи, зазначимо, що модернізаційні процеси не
можна розглядати окремо від ідей трансформації сучасного транзитивного суспільства. Результати дослідження даної
сфери у концентрованому вигляді можна викласти так.
По-перше, сучасне транзитивне суспільство не виробило
специфічної наукової парадигми, котра дала б можливість
створити завершену теорію модернізації соціуму.
По-друге, те, що видається за теорію модернізації постсоціалістичних (транзитивних) країн – це радше гіпотеза про
трансформації цих держав до ринкової організації економіки
й демократичних, політичних інституцій західного зразка.
По-третє, у результаті зруйнування частини державних
систем культурного й соціального збереження необхідно
створити ефективні системи охорони здоров’я, освіти, пенсій184
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ну систему, систему соціальних гарантій (передусім з безробіття).
По-четверте, хоча соціально-економічний розвиток “перетворює” суспільство в передбачуваному напрямі, цей процес
не є жорстко детермінованим. Окрім соціально-економічного
розвитку, тут діє низка інших чинників. Але за різних інших
умов модернізаційний розвиток зазвичай підносить захищеність людей, їхню толерантність і взаємну довіру, дає змогу
приділити більшу увагу самовизначенню, участі в суспільних
процесах і якості життя.
По-п’яте, модернізаційні процеси не ведуть до відмирання
та “зникнення” розвитку інших аспектів (напрямів) традиційної культурної спадщини.
По-шосте, утвердження цінностей самовираження перетворює модернізацію на процес людського розвитку, веде до
формування гуманістичного суспільства нового типу, в якому
емансипація особистості відбувається одночасно в багатьох
напрямах життєдіяльності вітчизняного соціуму.
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СПРИЙНЯТТЯ НАСЕЛЕННЯМ СТАНУ,
ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ МОДЕРНІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Одним з показників розвитку суспільства є модернізація як цілеспрямована трансформація основних сфер суспільства. У статті аналізуються дані моніторингових досліджень щодо сприйняття українцями модернізаційних процесів, які відбуваються у різніх
сферах суспільства, ініціаторів модернізаційних змін, перешкод,
які стають на шляху до модернізації, а також пріоритетних завдань
розвитку та перетворень в українському суспільстві.
Ключові слова: модернізація українського суспільства, економічна,
політична, соціальна, культурна модернізація, владні структури,
соціальні інститути, конкурентоспроможність держави.
Одним из показателей развития общества является модернизация
как целенаправленная трансформация основных сфер общества.
В статье анализируются данные мониторинговых исследований относительно восприятия украинцами модернизационных процессов,
которые происходят в разных сферах общества, инициаторов модернизационных изменений, препятствий на пути к модернизации, а
также приоритетных задач развития и преобразований в украинском
обществе.
Ключевые слова: модернизация украинского общества, экономическая, политическая, социальная, культурная модернизация, властные структуры, социальные институты, конкурентоспособность
государства.
Modernisation as a purposeful transformation of the key areas of society
is an unquestionable indicator of its development. Using the latest data
of the “Ukrainian Society” nationwide social survey, the author analyses
the following aspects: how respondents perceive the modernisation-driven
processes taking place in different spheres of society, what they think of the
initiators of reforms aimed at modernising Ukraine, what they consider to
be the major impediments to modernisation and, finally, what tasks should
be prioritised in order to facilitate successful development and transformation of Ukrainian society.
Keywords: modernisation of Ukrainian society, economic, political, social
and cultural modernisation, power structures, social institutions, a nation’s / state’s competitiveness.
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Модернізація є важливим показником розвитку держави, рівня життєдіяльності громадян, а відповідно і важливою
передумовою демократичної, соціальної, політичної й культурної організації суспільства. Ми погоджуємося з тим, що не
існує єдиного підходу до сприйняття модернізації, а безпосередньо модернізація розглядається через призму різноманітних сценаріїв розвитку суспільства і пов’язується з виникненням політично стабільної, правової держави з високотехнологічною економікою і розвинутою соціальною сферою. Під
“модернізацією”, яка в загальнотеоретичному сенсі базується
на ідеї внутрішньої здатності суспільства до якісної еволюції,
в сучасній науці розуміють: сукупність різного роду економічних, політичних, державно-правових, психологічних, культурологічних зрушень та перетворень конкретного суспільства
у напрямі його осучаснення і постійного вдосконалення наближення соціальних і політичних систем та їх фрагментів до
максимально можливого рівня розвиненості [1, с. 25].
Модернізація, таким чином, це процес перетворень, що передбачає рух суспільства до найбільш ефективної моделі стійкого розвитку, подолання економічної відсталості, політичної
нестабільності, розвиток інноваційної діяльності, процес створення нових технологій, нової системи духовних цінностей
та ідеологічних настанов [2, с. 172]. Cуть модернізації – оновлення або утворення нових інституцій, що створюють умови
для перетворення міжлюдських стосунків у сфері політичних,
правових, економічних, суспільних відносин на сучасних засадах визнання принципів демократії, верховенства права та
прав людини, ринкової економіки, соціальної держави, усталених міжнародних норм співіснування країн [3].
Модернізацію часто уявляють як лінійний прогресивний
розвиток. Але однозначно оцінювати модернізацію не можна – модернізація, наприклад, може мати позитивні наслідки
в економічній сфері, але при цьому негативно впливати на соціальну сферу [4, с. 13]. Модернізоване суспільство має комплекс взаємопов’язаних ознак, котрі часто розглядають як окремі процеси економічної, політичної, соціальної та культурної
модернізації.
Економічна модернізація передбачає структурні, технологічні та інституційні зміни в національній економіці, спрямо187
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вані на підвищення її конкурентоспроможності на міжнародному рівні.
Політична модернізація передбачає створення певних
політичних інститутів, які мають сприяти реальній участі
населення у владних структурах та впливу народних мас на
прийняття конкретних рішень.
Соціальна модернізація передбачає формування відкритого суспільства з динамічною соціальною структурою. Таке
суспільство виникло і розвивалося на основі ринкових відносин, правової системи, що регулює відносини власників,
і демократичної системи, можливо не досить досконалої.
Демократія такому соціуму необхідна для того, щоб було
можливо швидко вносити зміни у правила гри у мінливій
обстановці і стежити за їх виконанням [5].
Культурна модернізація передбачає зростаючу диференціацію культурних систем і ціннісних орієнтацій, секуляризацію освіти й поширення грамотності, різноманіття філософських і наукових течій, релігійний плюралізм, розвиток
новітніх засобів поширення й передачі інформації, прилучення населення до досягнень культури.
Одним з показників розвитку суспільства є модернізація
як цілеспрямована трансформація основних сфер суспільства. Як сприймають пересічні громадяни модернізаційні
процеси, чи відчувають вони якісь зміни? Яка зі складових/
сфер українського суспільства, на їх думку, є найбільш модернізованою? На таке моніторингове запитання у 2019 р. значна частка (39,7%) опитаних зазначила, що жодна зі сфер не
є модернізованою, це трохи менше ніж у 2017 р. (44,7%). І це
зменшення відбулося за рахунок збільшення тих, хто не визначився з відповіддю (24,2% і 18,8% відповідно). Частка тих,
хто визнає, що модернізація відбувається в тій чи тій сфері,
незначна. Отже, за даними моніторингу 2019 р., лише 13,2%
вважають найбільш модернізованою економічну сферу, майже стільки ж (13%) – інститути громадянського суспільства
(волонтерство та ін.), ще менше 11,8% – вважають найбільш
модернізованою ціннісно-нормативну систему і 10,6% – політичну сферу. Отже, переважна частка громадян не вбачають
модернізаційних змін у різних сферах українського суспільства. Водночас більше половини (54,1%) опитаних вказують
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Рисунок 1. Яка з наведених нижче складових українського
суспільства є найбільш модернізованою? (%)

на високий ступінь гальмування реформ у сфері економіки,
46,8% на високий ступінь гальмування реформ у сфері політики, більше третини (32,5%) зазначають високий ступінь
гальмування у сфері культури.
В Україні модернізація проходить значно складніше, ніж
очікувалось. Насамперед модернізація не є безперервним процесом, на практиці це чергування конфліктних стадій, коли
досягнення однієї стадії не забезпечує досягнення наступної
стадії. Повільний процес у розробці й впровадженні декількох ключових реформ є результатом взаємозалежних причин,
які в сукупності чинять сильний опір всебічній модернізації
українського суспільства.
Процеси модернізації суспільства багато в чому залежать
від самоорганізації громадян як інструменту суспільного
впливу на вироблення державно-управлінських рішень та
контролю за органами державної влади. Повноцінне, засноване на взаємній довірі співробітництво держави та інститутів
громадянського суспільства є запорукою зміцнення державності та гармонізації суспільно-політичних відносин.
Питання ініціювання модернізаційних реформ – одне з
найважливіших, адже системні зміни у всіх сферах життя неможливі без підтримки владних структур та соціальних інститутів. За даними моніторингу 2019 р., трохи більше чвер189
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ті (26% – це найбільша частка серед тих, хто надав відповідь)
опитаних вважають, що Президент України сприяє модернізації українського суспільства і майже стільки ж (25,9%) вважають, що жодна структура не сприяє модернізації українського
суспільства. Значно менше респондентів вважають, що більшою мірою модернізації сприяють міжнародні громадські
організації (18,9%), Верховна Рада України (14,8), вітчизняні
громадські організації та асоціації (13,8%) і Кабінет Міністрів
України (13,7%). Про сприяння модернізації бізнесових осередків заявляють 11,5% респондентів. Меншою мірою сприяють модернізації всіх сфер життя об’єднання роботодавців
(7,1%), Національна академія наук України (6,8%), політичні
партії та блоки (6,4%). Не визначилися з відповіддю – 22,4%
респондентів. До речі, три роки тому (у 2017 р.) частка тих, хто
вважав, що жодна структура не сприяє модернізації українського суспільства, була значно більшою (36,4%), а ініціатором
модернізаційних реформ Президента України вважали майже втричі (8,9%) менше опитаних.
До сьогодні процес модернізації не став справою сучасної владної/політичної української еліти. Якщо, за даними
моніторингу 2017 р., перешкодою модернізації українського
суспільства вважали насамперед відсутність лідерів, здатних
ініціювати/очолити цей процес (27,5%), у другу чергу – небажання владних/політичних еліт докорінно змінювати українське суспільство (26,2%) – то у 2019 р., навпаки, в першу
чергу перешкодою є небажання владних/політичних еліт докорінно змінювати українське суспільство (28,8%), в другу –
відсутність лідерів, здатних ініціювати/очолити цей процес
(21,6%). Водночас близько половини (49,4%) опитаних у 2019 р.
вважають, що найбільш позитивно впливають на зміни, які
відбуваються у житті країни – молоді політики, які прийшли
до уряду та парламенту останнім часом, і волонтери, що працюють у різних сферах нашого життя (44,5%). У третю чергу,
за даними моніторингу як 2017 р., так і 2019 р., перешкодою
модернізації українського суспільства є небажання влади нести
витрати (матеріальні, грошові, фінансові, часові тощо) – (відповідно 24,7% і 21,3%). Меншою мірою перешкодою модернізації суспільства є слабкість волевиявлення/активності громадянського суспільства у підтримці цього процесу (відповідно 7,6% у 2017 р. і 10,8% у 2019 р.).
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Водночас громадянське суспільство поки що не стало чинником тиску на еліту в цьому напрямі. Так, за даними моніторингу 2019 р., 82,7 % громадян України не є учасниками
жодної громадської, політичної організації чи руху. Водночас
благодійним фондам і громадським організаціям переважно
або цілком довіряли більше третини (38%) громадян.
Щодо розуміння завдань розвитку та перетворень у нашому суспільстві, то, за даними останнього моніторингу, більше
половини (55%) населення наголошує на нагальній потребі
зниження рівня корупції, близько половини (50,9%) – забезпечення рівності всіх перед законом і більше третини (38%) – дотримання гарантованих конституцією прав і свобод людини.
Корупція – це найвідоміша проблема української держави: в індексі сприйняття корупції Україна перебуває на гірших позиціях, ніж усі країни-сусіди. Шкода корупції відома
суспільству, суспільство вимагає розв’язання цієї проблеми, і

Рисунок 2. Що, на Вашу думку, найбільше заважає модернізації
українського суспільства? (%)
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кожна політична сила обіцяє її вирішити. Так триває протягом усіх років незалежності. Але найголовніше в боротьбі з корупцією – це створення чесної та незалежної судової системи і
ефективних правоохоронних органів: реформа законодавства
та державних інститутів, впровадження таких державних механізмів і процесів, коли закони працюють для всіх, а також
гідна мотивація державних службовців. Тоді громадянам і бізнесу стануть доступні державні послуги – без використання
неофіційної “допомоги” державних службовців.
Корупція становить загрозу демократії, реалізації верховенства права, національній безпеці, становленню громадянського суспільства. Становлення демократичної, правової,
соціальної держави, проведення політичної, економічної соціальної, культурної реформи вимагають рішучих дій для

Рисунок 3. На Вашу думку, які завдання розвитку та перетворень
в нашому суспільстві є найбільш актуальними? (%)
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боротьби з корупцією, і українці, як свідчить дослідження,
розуміють це.
Також пріоритетними для українців є завдання, пов’язані з правами людини, забезпечення рівності перед законом і
дотримання гарантованих Конституцією прав і свобод людини як основного обов’язку правової соціальної держави, що є
основою модернізації держави та суспільства.
Актуальними завданнями розвитку та перетворень у нашому суспільстві є, на думку більш ніж чверті (27,5%) українців, забезпечення соціальної справедливості, 23% – зміцнення сили і могутності держави, 19,6% – розвиток ефективної
інноваційної економіки. Ще менше опитаних (від 10% до 4%)
вважають актуальними такі завдання та перетворення, як розвиток індустріальних технологій, розширення можливостей
вільного підприємництва і розвиток конкуренції, сприяння
національно-культурному розвитку, активізація формування відповідального суспільства, демократичне оновлення
суспільства, свобода ЗМІ.
Процеси, що відбуваються в Україні в сучасних умовах,
відображаються на всіх формах суспільного життя. У країну
прийшла нова влада, яка задекларувала більші зобов’язання, у
тому числі й суттєво реформувати всі сфери життєдіяльності
українського суспільства. Необхідно докорінно змінити якість
відносин між державою й громадянами: розвиток суспільства, ініціативи громадян і їх самоорганізація повинні стати
реальним пріоритетом, який визначатиме місце й завдання
Української держави.
Серед пріоритетів розвитку країни близько половини українців називають інноваційний розвиток економіки (46,3%)
і здоров’я людини (47%), кожний третій – обороноздатність
країни (30,9%), кожний четвертий – енергетичну безпеку (26%).
Важливим для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки є перехід на інноваційний розвиток.
Залежність України від імпорту, надмірні масштаби якого зумовлюють вимивання в теперішній час з економіки країни величезних коштів в інтересах інвестування країн – імпортерів
своєї продукції в Україну, унеможливлюють створення нових
робочих місць, необхідних для забезпечення повної зайнятості робочої сили, та сприяння інноваційному розвитку секто193
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Рисунок 4. Які напрями розвитку мають бути головними
на сьогодні? (%)

рів економіки України. Однак становлення країни як високотехнологічної конкурентоспроможної держави неможливе
без впровадження новітніх технологій.
Стан інноваційної діяльності в Україні більшістю науковців визначається як кризовий і такий, що не відповідає сучасному рівню інноваційних процесів у промислово-розвинених країнах та потребам інноваційного розвитку. Економіка
України входить у стадію стагнації. Традиційні ж чинники
економічного зростання, які спиралися переважно на мобілізацію ресурсів, нагромаджених за тривалий період економічного спаду, практично вичерпано, належних зрушень у
структурі економічної системи, які перевели б національну
економіку в режим зростання, яке ґрунтується на інноваційному творенні нових ресурсів, поки що не відбулося. Враховуючи це, нагальною постає проблема модернізації української
економіки з метою підвищення технологічного рівня експор194
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ту та якісних характеристик вітчизняної продукції, яка постачається на внутрішній ринок, що необхідно для забезпечення
конкуренції з імпортованими товарами не тільки за ціновими,
а й за якісними характеристиками. Саме на виконання цього стратегічного завдання має бути спрямована інноваційна
політика України [6].
Що стосується другого пріоритетного напряму розвитку
країни, то здоров’я нації є великою самостійною цінністю,
яка впливає на продуктивність праці, економічний розвиток
і конкурентоспроможність держави, сприяє зростанню соціального добробуту. Високоефективна система охорони здоров’я має створювати сприятливі умови для підвищення якості життя громадян та розвитку держави. Однак суспільство
не може бути здоровим завдяки самій лише ефективній системі охорони здоров’я. На індивідуальне та громадське здоров’я
впливають екологічні фактори, якість продуктів харчування,
питної води, повітря, політична ситуація в країні. Тому напрям розвитку “здоров’я людини” має на меті впроваджувати
стратегію здорового суспільства на державному рівні, впливаючи на соціально-економічну політику України.
Завдання цього напряму скеровані на досягнення:
– фізичного здоров’я та демографічного благополуччя;
– індивідуальної задоволеності умовами життя та соціальної задоволеності станом справ у державі;
– розвитку духовного, творчого та іноваційного потенціалу
населення.
Здорова людина є основою успішного розвитку суспільства
та країни.
Отже, модернізація як трансформаційний процес у найзагальнішому вигляді передбачає рух суспільства до найбільш
ефективної моделі стійкого розвитку. Зміст модернізації становлять якісні перетворення політичної системи, економічної, соціальної і культурної сфер суспільства. Ефективність
процесу модернізації безпосередньо залежить від ступеня
органічності її співвідношення з реально існуючими національними владними інститутами та ціннісними орієнтаціями населення. Але в будь-якому разі модернізація є системою
заходів, дій, спрямованих до єдиної мети – повноцінної соціалізації людини та забезпечення конкурентоспроможності
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держави й нації як культурно-однорідної та солідарної спільноти. Отже, саме трансформація (соціалізація) людини, формування нової спільноти “суспільства модерну” це та кінцева
мета, що має стояти на вершині парадигми модернізації як сучасного тренду розвитку українського суспільства [7].
Таким чином, успішна модернізація країни є запорукою
динамічного та демократичного розвитку країни. Такий розвиток сприятиме скороченню відставання України від розвинутих країн світу та закладе підвалини до постійного оновлення в майбутньому.
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РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті аналізуються проблеми, результати і перспективи ринкової трансформації сучасного українського суспільства. При цьому
трансформаційні зміни розглядаються в контексті взаємодії держави
й громадянського суспільства.
Ключові слова: суспільство, держава, соціальні суб’єкти, діалог, ринок, трансформаційні зміни.
В статье анализируются проблемы, результаты и перспективы рыночной трансформации современного украинского общества. При
этом трансформационные изменения рассматриваются в контексте взаимодействия государства и гражданского общества.
Ключевые слова: общество, государство, социальные субъекты, диалог, рынок, трансформационные изменения.
The paper centres around the challenges, actual effects and potential outcomes of market-driven transformation taking place in today’s Ukrainian
society. Transformational change is analysed in the context of interaction
between the state and civil society.
Keywords: society, state, social actors, dialogue, market, transformational
change.

Успішність сучасних трансформаційних процесів в Україні
значною мірою залежить від готовності суспільної свідомості
до прийняття і “засвоєння” нових економічних реалій, ринкової системи цінностей і моральних норм у контексті переходу
суспільства до соціального ринкового господарства. Постає
необхідність теоретичного і практичного вивчення громадської думки та поведінки населення щодо різних аспектів
ринкових перетворень в Україні, інформованості людей про
різні напрями реформ, ставлення громадян до рішень законодавчих і виконавчих органів влади.
Вступ на ринковий шлях пов’язаний (для українського суспільства) з кардинальними змінами в системі економічних
відносин, з такими перетвореннями в економічній сфері, які
створюють “сильну” мотивацію до праці. Нині стало очевид197
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ним, що успіх ринкових перетворень вирішальною мірою залежить від готовності людей реалізувати свої економічні інтереси, включитися в процес економічних трансформацій.
Соціально-економічні перетворення (трансформації), які
відбуваються в сучасному українському соціумі, віддзеркалюють, скоріше, кризові процеси, деградацію. Причому, якщо на
початку української незалежності перетворення (реформи)
мали “шоковий” характер руйнування старої системи, то початок ХХІ ст. являв собою спробу держави і кланово-корпоративних структур стабілізувати, стримати, загальмувати деградаційні процеси, забезпечити виживання суспільства за рахунок відновлення архаїчних соціальних структур. До основних
же “результатів” реформ можна віднести економічну кризу й
соціальну дестабілізацію.
Як свідчать результати соціологічного моніторингу – 2019,
нині вітчизняна економіка “відзначається” високим ступенем гальмування (такої думки дотримуються 54,1% громадян
України). На високий ступінь гальмування реформ у сфері медицини вказують 47,8% респондентів, у сфері освіти –
33,6%, сфері політики – 46,8%, судовій системі – 56,9%, сфері
культури – 32,5%, сфері фінансів – 47,6%, у сфері державного
управління – 44,2%.
Перехід до реального (дієвого) ринку неможливий без глибинних соціально-психологічних змін, переходу людей до
нових сенсожиттєвих та інструментальних цінностей. Українське суспільство за своєю структурою дуже розшароване, насамперед за економічними інтересами різних соціальних груп
населення. Як свідчать дослідження, найчисельнішими є прихильники західного шляху розвитку, тобто суспільства вільного підприємництва (так вважають 30,5% респондентів). За економіку змішаного типу, яка об’єднує капіталістичний і соціалістичний сектори, висловилися 17,5% опитаних. Цей напрям
приваблює передусім робітників великих міст, кваліфікованих
працівників, яким за 40 років. За так званий оновлений соціалістичний шлях розвитку на основі різноманітних форм власності висловлюються близько 17,0% респондентів [1, с. 96–97].
За даними соціологічного моніторингу, 29,9% громадян
України дотримуються думки, що нині не діють цінності, які
пропагувалися в Радянському Союзі. Йдеться про соціальну
рівність, колективізм, взаємодопомогу, патерналізм тощо.
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При цьому 13,2% респондентів однозначно не сприймають
систему цінностей, яка склалася в Україні за роки незалежності (приватна власність, збагачення, індивідуалізм, прагнення
до особистого успіху тощо). А ще 27% опитаних скоріше не
сприймають цю ціннісну систему. При цьому у 27,1% громадян приватні власники великих підприємств викликають почуття поваги, у 13,9% – інтерес, у 11,6% – роздратування, у 4,5% –
співчуття, у 4,4% – презирство, а у 4,0% – ненависть. Приватні
власники землі, що обробляють її самотужки (сім’єю), викликають почуття поваги у 53,9% громадян, співчуття – у 14,9%,
інтерес – у 7,1%, роздратування – у 1,6%, ненависть та презирство – у 1,1% опитаних. Що ж стосується приватних власників малих підприємств, то почуття поваги вони викликають
у 32,7% громадян, інтерес – у 15,6%, співчуття – у 13,7%. При
цьому у 19,9% респондентів “малі” приватні власники не викликають ніяких почуттів.
Трансформаційні зміни, що відбувалися в українському
суспільстві протягом “ринкового” періоду, не могли не вплинути на поведінкову активність населення, його спроби пристосуватися до нових умов життя. Інтенсивність поведінкової
активності детермінується низкою чинників, серед яких не
останню роль відіграють моральні установки та цінності. Як
свідчать дані моніторингу, 79,9% громадян України позитивно ставляться до такої цінності, як демократія. Верховенство
права поважають 65,8% респондентів, індивідуальну свободу – 82,4%, взаємну повагу – 89,6%, терпимість до чужих ідей
та вірувань – 73,6%. “Ринкові” чинники можуть водночас діяти в різних напрямах. І залежно від їх поєднання і переважного впливу якогось із них, люди можуть демонструвати різні
“якості”, поведінкову активність. Як демонструють результати досліджень, більшість респондентів (незалежно від сектору
зайнятості) вважають, що домінуючим у поведінці сучасних
людей в Україні є прагнення будь-якою ціною покращити
свій матеріальний добробут. Певна частина опитаних дотримується думки, що домінуючим у поведінці людей є бажання
досягти успіху насамперед шляхом розумної економії своїх
зусиль. Таких найбільше серед представників “змішаного”
сектору (державного і приватного) – 17,2%, найменше серед
тих, хто не працює – 11,1%. З точки зору респондентів різного
статусу зайнятості найбільше тих, хто вважає, що в поведінці
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людей домінує прагнення будь-якою ціною покращити свій
матеріальний стан, серед роботодавців – 71,4%. Серед самозайнятих таких 65,2%, найманих працівників – 66,2%, тих, хто не
працює – 59,6% [2, с. 63].
Найбільше тих, хто вважає, що в поведінці сучасних людей
переважає бажання досягти успіху передусім шляхом економії
власних зусиль, серед мешканців столиці – 27,8%. Серед мешканців великих міст такої думки дотримуються 10,5%, малих
міст – 12,6%, селян – 12,8%. Серед останніх найбільше тих, хто
вважає домінантною модель поведінки, в основі якої лежить
прагнення до успіху на основі справедливості.
Вельми виразно характеризують особливості вербальної
поведінки населення за умов ринкової трансформації відповіді респондентів на запитання про те, як вони діятимуть у разі
погіршення економічної ситуації в країні. Більшість опитаних
у такому випадку більше працюватимуть. Серед громадян,
зайнятих у державному секторі, так вважають 38,5%, приватному – 40,3%, “змішаному” – 36,2%. Серед тих, хто не працює, до
цієї моделі поведінки схиляються лише 14,8%. Переїзд в іншу
місцевість як відповідь на погіршення економічної ситуації є
прийнятним для 7,2% респондентів державного сектору, 8,6% –
приватного, 17,2% – “змішаного”, 12,6% – тих, хто не працює.
Серед тих, хто “нічого не робитиме”, вельми виділяються непрацюючі – 25,9% респондентів даної групи саме таку модель
поведінки убачають прийнятною у разі погіршення економічної ситуації в країні [2, с. 64–65].
У контексті ринкової трансформації українського суспільства слід зазначити, що для підприємництва (яке відроджується впродовж останніх 28 років) характерним є нетрадиційний шлях переходу від командно-адміністративної системи управління до соціального ринкового господарювання.
Це накладає свій відбиток і на власне дух підприємництва, на
тип сучасного підприємця, його ціннісні орієнтації, соціально-психологічні риси, що в остаточному підсумку впливає на
ефективність підприємницької діяльності.
Сьогодні є очевидною поляризація суспільства на прихильників і противників вільного підприємництва. І якщо результати дослідження громадської думки загалом свідчать про перевагу перших, то соціологічне вивчення системи цінностей
у колишніх “радянських” людей дає менш оптимістичну кар200

Ринкова трансформація українського суспільства
О. Гончарук, Ю. Сапелкін

тину в даному відношенні. Якщо проаналізувати ставлення
населення до приватного підприємництва (бізнесу), то воно
має свої “піки” і спади. Так, якщо в 1992 р. цілком схвально
ставилися до розвитку приватного підприємництва 24,1%
респондентів, то в 1994 р. таких було 22,2%, у 1998 р. – 20,4%.
Починаючи з 2002 р., чисельність прихильників розвитку
приватного підприємництва зростає [3, с. 59].
Істотною перешкодою в трансформації українського суспільства є неготовність підприємницького корпусу реагувати
на зміну ситуації на ринку праці, формувати необхідну робочу силу, залучати для цього відповідні ресурси, розглядати характеристики робочої сили як системні обмеження при
виборі форм управління, технологій, асортименту продукції.
Іншими словами, і наймана робоча сила, і роботодавці є, на
жаль, лише учнями на ринку праці, що формується.
У контексті ринкової трансформації українського суспільства актуальним є питання соціальної відповідальності вітчизняного бізнесу. За даними моніторингового дослідження,
74,8% громадян України дотримуються думки, що представники бізнесу повинні сумлінно сплачувати податки, інвестувати в економіку та створення робочих місць. За те, аби бізнес
поліпшував умови праці на своїх підприємствах, виступають
45,7% респондентів. Достатньо чисельною є група прихильників того, щоб представники бізнесу здійснювали екологічно
відповідальні заходи (таких 36,5%). Ще 31% опитаних дотримуються думки, що підприємці повинні вирішувати проблеми регіону, в якому знаходяться їхні підприємства. За те, аби
бізнес переймався питаннями піднесення кваліфікації працівників, висловлюються 20,9% респондентів. Нарешті, 18,1%
громадян вважають, що представники бізнесу повинні займатися доброчинністю.
Важливим чинником ринкової трансформації українського суспільства є інституція зайнятості. При дослідженні останньої необхідно враховувати, що не менший вплив на тип поведінки у сфері трудової зайнятості (аніж ставлення до роботи) має і ставлення до такої цінності, як сім’я. За результатами
моніторингу, найбільшу загрозу для сучасної української сім’ї
становить зростання цін (так вважають 63% респондентів). Від
безробіття страждають 36,9% сімей, невиплати зарплат, пен201
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сій – 36,5%, збройного конфлікту на Донбасі – 26,3%, зменшення розміру заробітної плати – 28,1%. У розпаді України як
держави убачають загрозу 22,1% громадян, зростанні злочинності – 25,5%, нападі зовнішнього ворога на Україну – 25,0%,
терористичних актах – 19,5%. І лише 6,5% громадян вважають,
що ніщо не загрожує їм особисто та їхнім сім’ям. При цьому 35,6% громадян перебувають у постійному пошуку себе в
теперішньому житті, 25,4% – активно включалися в нове життя, ринкові відносини є для них природним способом життєдіяльності, а 25,3%респондентів не мають бажання пристосовуватися до теперішньої ситуації, живуть як доведеться і чекають змін на краще.
Сенс свого життя громадяни України вбачають (у першу
чергу) саме в сімейному благополуччі, у дітях та онуках як
своєму продовженні (таких 66,9%). У душевному спокої, згоді з самим собою, у єднанні з природою вбачають сенс життя
43,2% респондентів, у соціальній справедливості, громадській
злагоді – 32,6%, матеріальному добробуті – 53,1%, у можливості жити заради власного задоволення – 22,7% опитаних.
Успішність ринкової трансформації українського суспільства певною мірою залежить від урахування чинника господарського менталітету. Господарська ментальність репрезентується у вигляді характеристик, що відображають специфічне сприйняття і ціннісне ставлення до найбільш важливих аспектів економічного життя, праці, багатства, власності тощо.
Ці сприйняття і ставлення створюють доволі цілісну “картину
світу”, що зумовлює модуси господарської поведінки. Головними чинниками формування українського господарського менталітету були: культурні архетипи національного несвідомого
(етнічні константи), географічний, суспільний, релігійний та
ідеологічний чинники. За природою перші два вважають константними, пов’язаними з етногенезом, останні – змінними в
історичних трансформаціях.
Існують певні суперечності між консервативними ментальними настановами, що обмежені атавізмами соціалістичного
минулого, і процесом соціально-економічного (ринкового)
реформування. На ментальність пересічного українця впливають непослідовність у проведенні реформ, наростання дедалі більшої соціальної диференціації, гальмування процесу
зростання національної самосвідомості, особливо у Східному
і Південному регіонах.
202

Ринкова трансформація українського суспільства
О. Гончарук, Ю. Сапелкін

Успішність процесу ринкової трансформації українського суспільства певною мірою залежить від урахування низки
“реформаційних”аспектів. По-перше, у проведенні економічних реформ не можна розраховувати, що ринок автоматично розв’яже всі проблеми оздоровлення економіки. По-друге,
необхідно зберегти певну регуляторну роль держави в транзитивний (перехідний) період. При цьому необхідно застосовувати більш гнучкі засоби, що відповідають суті соціального
ринкового господарства. По-третє, держава не може кинути
державний сектор економіки на примхи долі й повинна вдосконалювати управління ним. Водночас надання надмірних
пільг (порівняно з приватним сектором економіки) не сприяє
зростанню його конкурентоспроможності. По-четверте, оптимальне поєднання державної регуляції і вільного підприємництва є оптимальною стратегією ринкових реформ.
Нарешті, слід зазначити, що успішність трансформаційних
процесів у сучасному українському суспільстві значною мірою
залежить від ефективності й результативності використання
соціального діалогу як методу подолання конфліктів і знаходження консенсусу між різними суб’єктами суспільного життя.
Адже командно-адміністративна система формувала специфічні принципи, форми, методи, що регулюють взаємодію суб’єктів економічних, політичних і соціальних відносин радянського
етапу суспільного розвитку. Це була система відносин, яку можна назвати адміністративним ринком, де існувала конкуренція
інтересів, зокрема, за розподіл і володіння ресурсами на рівні
державного управління. Саме дана модель управління (побудована на таких принципах відносин) визначала форми взаємодії
соціальних суб’єктів. Отже, йдеться про необхідність переходу
до нової системи діалогових відносин на шляху ринкової трансформації сучасного українського соціуму.
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СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ У КОНТЕКСТІ
МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
У статті досліджується соціальний діалог у контексті модернізаційних перетворень у сучасному українському суспільстві. При цьому
модернізаційні процеси розглядаються крізь призму функціонування
економічного, політичного та соціокультурного простору України.
Ключові слова: суспільство, держава, соціальні суб’єкти, діалог,
модернізаційні процеси.
В статье исследуется социальный диалог в контексте модернизационных преобразований в современном украинском обществе.
При этом модернизационные процессы рассматриваются сквозь
призму функционирования экономического, политического и социокультурного пространства Украины.
Ключевые слова: общество, государство, социальные субъекты,
диалог, модернизационные процессы.
The paper examines social dialogue in the context of modernisation-related transformations in today’s Ukrainian society. Modernisation-driven
processes, in turn, are analysed in the light of three functioning domains:
economic, political and sociocultural.
Keywords: society, state, social actors, dialogue, modernisation-driven
processes.

Соціально-економічна і соціально-політична ситуація в
Україні зумовлює гостру необхідність гармонізації інтересів
різних соціальних груп, суспільства загалом і владних структур цивілізованим неконфліктним шляхом. Це повинна забезпечити ефективна соціальна політика держави. Остання як
регулятор потреб та інтересів різних спільнот стимулює розвиток діалогових відносин з метою узгодження суперечливих
інтересів соціальних суб’єктів. Необхідність діалогових відносин особливо актуалізується в період кризи соціальної системи, коли механізми досягнення загальної мети ще чітко не визначені. Значущість соціального діалогу посилюється в ситуації розмежування політичних і економічних сил у суспільстві,
коли спроба політичного і фізичного тиску (або насильства)
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загрожує соціуму загалом. За таких умов розвиток суспільства
може відбуватися у напрямі як деструктивної трансформації,
так і конструктивних змін.
Відтак зростає необхідність вивчення діалогових відносин
в українському суспільстві, умов і чинників їх становлення,
а також можливостей розвитку соціального діалогу на етапі
соціально-економічної модернізації вітчизняного соціуму.
Дедалі більш необхідною бачиться концепція інтеграційного
розвитку останнього як відкритого, демократичного суспільства, в якому соціальна політика є детермінантною (щодо
перетворень в економічній сфері) і реалізується через діяльність різних інституцій [1].
Сучасне українське суспільство диференційоване на різні
соціально-політичні й соціально-економічні групи інтересів,
що вимагають поєднання й погодженості заради досягнення
стабільного функціонування всієї суспільної системи. Масштабні соціальні зміни зумовили розвиток такого типу взаємовідносин між державою і суспільством, які дедалі більше відділяють громадян (за винятком еліти) від участі в реальних
політичних процесах, уформуванні соціальної політики через
представництво різних груп інтересів, у створенні інституцій
захисту групових інтересів.
Як свідчать результати соціологічного моніторингу – 2019,
найбільш значну роль у житті українського суспільства відіграють такі соціальні групи, як лідери політичних партій
(так вважають 35,0% респондентів), підприємці, бізнесмени
(33,3%), службовці департаменту (25,9%), мафія, злочинний
світ (25,5%) та робітники (25,7%). Найменше впливають на
життя суспільства пенсіонери (лише 6,3% опитаних відзначають їхню значущість).
Соціальна система постійно продукує утворення нових
соціальних суб’єктів, що приходять на зміну тим, які виявилися не конкурентоспроможними в складних умовах кризового
соціуму. Наочний приклад – сфера політики. Політичні партії, об’єднання (які не зуміли забезпечити підтримку значної
частини населення) змушені сходити з політичної арени, а
замість них виникають нові коаліції, фракції, блоки тощо.
Нині у політичному спектрі українського суспільства найбільшою “популярністю” користуються національно-демократична та соціал-демократична течії (на це вказують від205
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повідно 14,7 та 11,4 % респондентів). Найменшою “повагою”
у громадян України користується комуністична течія (лише
3,3% опитаних підтримують цей політичний напрям). Взагалі
ж, лише 1,3% громадян є членами політичних партій. Дещо
більшим авторитетом користуються у громадян клуби за інтересами (3,4% респондентів є їх членами), релігійні організації, церковна громада (2,8%), спортивні клуби, товариства
(3,0%) та професійні об’єднання (2,8%).
Ефективність соціального діалогу між державою і суспільством великою мірою детермінується активністю добровільних громадських організацій та об’єднань та громадських
ініціатив. Більшість населення України (61,2%) дотримується
думки, що громадські організації в першу чергу мають бути
партнерами держави у спільній діяльності. Опонентами та
критиками держави бачать громадські організації 17,1% респондентів. А 5,3% опитаних вважають, що діяльність громадських організацій взагалі не має сенсу. При цьому основним
мотивом участі людей у діяльності громадських організацій,
об’єднань та ініціатив є захист своїх прав та реалізація інтересів (на це вказують 43,5% респондентів). Для 42,1% опитаних
важливою є турбота про загальне благо та допомога іншим
людям, а 36,0% респондентів беруть участь у громадських організаціях з метою громадського контролю за діяльністю органів влади. Бажання заробити гроші на фінансовій підтримці
є мотивом для 23,6% респондентів. Ще 19,1% громадян прагнуть здобути політичний капітал та зробити кар’єру в політиці. Найбільшою ж мірою заважають участі людей у діяльності громадських організацій їхня байдужість, пасивність до
суспільного життя (так вважають 51,1% опитаних), відсутність
вільного часу (34,1%), а також загальна зневіра у власних можливостях захистити свої права та інтереси (27,8%).
Модернізаційні процеси в соціальній структурі є джерелом
формування соціальних суб’єктів – соціальних груп (демографічних, професійних, територіальних об’єднань та ін.).
Сучасний розвиток соціальної структури свідчить про складність інституціалізації нових соціальних утворень. На сучасному етапі трансформації соціальної структури суспільства
важливою є тенденція до її спрощення – суспільство поділяється на найбільш численний клас малозабезпечених і невелику чисельність багатих людей. Відсутність чітко вираженої
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соціальної самосвідомості більшості соціальних групі новоутворень, невизначеність їхніх соціальних інтересів, політико-ідеологічних орієнтацій перешкоджає розвитку діалогових
відносин між ними й “сприяє” напруженості в їхніх стосунках.
Поряд з тим більшість людей не підтримує діяльність громадських об’єднань, члени яких вважають, що модернізаційні
зміни в Україні необхідно впроваджувати силовим шляхом
(таких респондентів 57,4%). Лише 11,9% дотримуються протилежної думки. А 30,7% опитаних не визначилися з даного
питання. На думку 62,2% громадян України нині малоймовірними (у їхньому населеному пункті) є масові виступи (мітинги, демонстрації) населення проти падіння рівня життя, на
захист своїх прав. Досить ймовірними такі виступи вважають
14,8% респондентів. При цьому брати особисту участь у таких
мітингах, демонстраціях готові лише 17,4% громадян України,
не готові – 58,7%. Стосовно ж участі у громадсько-політичних
заходах, то найчастіше вона проявлялася в переконуванні друзів, близьких, знайомих у правоті своїх політичних поглядів
(така активність притаманна 22,8% респондентів). Ще 12,5%
громадян обговорювали громадські та політичні проблеми у
соціальних мережах, а 11,2% – не купували певні товари з політичних міркувань. Перераховували гроші волонтерам, армії
та благодійним організаціям 7,9% громадян України. А 59,1%
респондентів не брали участі в жодному із таких заходів.
Сьогодні конфлікт між державою і суспільством – це передусім конфлікт між правлячою меншістю і переважною більшістю народу. Правляча еліта репрезентована малою групою
найбільш забезпечених людей, які мають доступ до розподілу
ресурсів і влади. Відсутність в Україні реального середнього
класу (який у розвинених країнах є джерелом стабільності в
суспільстві) – слабка ланка в соціальній політиці. Середній
клас – це найбільш активний прошарок населення, що артикулює свої інтереси шляхом створення громадських структур,
суспільних рухів, ініціатив. Останні не тільки представляють,
а й обстоюють їх в органах політичного представництва, а
також шукають шляхів їх реалізації як на рівні громадянського суспільства, так і в державних органах влади.
Дані соціологічного моніторингу засвідчили, що 61,2%
респондентів вважають, що громадські організації в першу
чергу мають бути партнерами держави у спільній діяльності.
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На думку 17,1% опитаних громадські організації повинні бути
опонентами та критиками держави. А ще 16,4% громадян
України не визначилися з даного питання. При цьому 54%
респондентів дотримуються думки, що громадські організації повинні першочергово зосереджувати свою активність у
соціальній сфері. Йдеться про допомогу бідним, сиротам і соціально вразливим верствам населення. Питання охорони здоров’я та екології вважають першочерговими для громадських
організацій 41,2% громадян, правозахисну діяльність – 31,1%,
пропаганду здорового способу життя, профілактику наркоманії та алкоголізму – 21,4%, оборону країни, захисту її територіальної цілісності й суверенітету – 21,1%. Ще 20,9% громадян
першочерговим бачать благоустрій місць сумісного проживання, підтримку житлового фонду та помешкань, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
Нині в українському суспільстві немає достатніх об’єктивних умов для становлення ефективного перемовного процесу.
Незрілість суб’єктів соціального діалогу проявляється у відсутності їхньої готовності до партнерських відносин, а також
здібностей і навичок досягнення консенсусу і компромісів у
розв’язанні гострих суспільних проблем. Аналіз умов і чинників, які стимулюють і ускладнюють розвиток соціального
діалогу, свідчить про незрілість суб’єктивного чинника становлення діалогових відносин і несформованість об’єктивних
умов для його розвитку.
Для сучасного етапу формування нових соціально-економічних відносин видається передчасним розглядати громадянське суспільство як ефективний і результативний чинник
формування соціального діалогу в Україні. Однак принципи
його функціонування в соціальній практиці “розвиваються”,
що є необхідною передумовою становлення діалогових відносин між суб’єктами українського соціуму.
Перехід до нових соціально-економічних і соціально-політичних відносин здійснюється суб’єктами модернізаційних змін. Ними можуть бути (як зазначалося) як соціальні
інституції, так і різні громадські об’єднання, рухи, організації. Цей перехід можна здійснити в режимі конструктивного
соціального діалогу, що дає змогу зменшувати негативні наслідки неминучих соціальних суперечностей і конфліктів, а
також регулювати суспільні відносини. Для цього необхідним
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є створення умов для його реалізації і вироблення найбільш
оптимальних шляхів розвитку діалогових відносин.
Від діяльності органів державного управління багато в
чому залежить організація діалогу між владою і суспільством.
Для цього необхідно покласти частину адміністративних
функцій місцевого управління на громадські організації.
Реальний діалог між державою і суспільством можливий лише
за легітимного характеру влади. Згода населення на право
влади управляти ним і добровільність підкорення законам
формують позитивну оцінку діяльності держави загалом.
Подолати протистояння між суспільством і державою можна
лише у тому випадку, коли вони стануть партнерами у справі
реалізації державної політики, а не конкурентами.
Успішність і ефективність діалогових відносин між державою і суспільством великою мірою детермінується ставленням населення до владної еліти. Як свідчить “емпірія”,
58,9% респондентів вважають, що нині при владі перебувають
люди, які турбуються лише про свій матеріальний добробут і
кар’єру. На думку 14,5% опитаних, це слабкі люди, які не вміють розпоряджатися владою і забезпечити порядок у країні
та її послідовний політичний курс. І лише 9,2% громадян вважають, що при владі в Україні перебувають патріотичні, але
малокомпетентні люди, які не знають, як вивести країну з економічної кризи [2, с. 163]. При цьому 60,2% громадян України
вважають, що основною перешкодою на шляху модернізації є
небажання олігархів відмовлятися від надприбутків. На думку
46,9% респондентів, реалізувати реформи владі заважає небажання еліт змінювати систему. Ще 58,6% опитаних головною
“винуватицею” вважають корупцію, 18,0% – ситуацію на сході
України, 21,5% – відсутність в урядовців знань про реформи,
13,5% – недостатній тиск суспільства.
Постає питання, на чиї рекомендації (у контексті діалогових відносин держави й суспільства) має спиратися влада для
виведення України з кризового стану? На думку 25,8% громадян України, основною опорою владним структурам у даному питанні є політики й державні діячі, 21,4% вважають такими представників бізнесу й керівників підприємств, 33,2% –
вітчизняних учених, 25,1% – закордонних експертів, 16,3% –
громадські організації України.
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Участь громадян у модернізаційних процесах, що відбуваються в українському суспільстві, певною мірою детермінується їхньою активністю. Як свідчать результати соціологічних
досліджень, у 1992 р. політика “дуже цікавила” 12,3% громадян
України, у 2002-му – 12,0%, у 2013-му – 7,1%, а у 2014-му – 21,2%.
Таке посилення уваги громадян, безумовно, пов’язане з революційними подіями кінця 2013 – початку 2014 рр. (Революція
гідності) [2, с. 164]. У сенсі становлення і розвитку діалогових
відносин (та їх «ролі» в модернізації українського суспільства)
суттєвою є оцінка громадянами значущості різних соціальних
груп у цьому процесі. Як свідчать результати соціологічного
моніторингу – 2019, значну роль у житті українського суспільства відіграють лідери політичних партій (так вважають 35,0%
опитаних), підприємці, бізнесмени (33,3%), робітники (25,7%),
мафія, злочинний світ (25,5%), службовці держапарату – 25,9%,
судді та працівники прокуратури (19,5%). Значущість військових у даному процесі відзначають 17,4% респондентів, інтелігенції – 16,3%, селян – також 16,3% громадян України.
Успіх модернізаційних процесів в українському суспільстві
значною мірою залежить від рівня розвитку демократії, можливості громадян вільно висловлювати свої політичні погляди. Як свідчать результати соціологічного дослідження, процесом розвитку демократії в нашій країні повністю задоволені лише 2,4% громадян, а 24,7% – взагалі не задоволені. При
цьому 56,1% респондентів дотримуються думки, що сьогодні
в Україні люди можуть вільно висловлювати свої погляди.
І лише 0,2% громадян вважають політичну ситуацію в Україні
благополучною. Безумовно, насамперед це пов’язано з анексією Криму та військовим конфліктом на Донбасі [2, с. 164].
Ефективність діалогових відносин між суспільством і державою пов’язана з рівнем довіри пересічних українців до різних соціальних інституцій. За даними соціологічного моніторингу, прокуратурі цілком довіряють лише 1,2% опитаних,
судам – 1,5%, Верховній Раді – 1,8%, Кабінету Міністрів – 2,1%,
місцевим органам влади – 2,5%, профспілкам – 3,6%, політичним партіям – 1,2%, банкам – 1,3%, благодійним фондам – 3,0%
респондентів. Порівняно з цими відсотками високим є рівень
довіри до Президента та армії. Так, Президентові цілком довіряють 12,0% громадян, армії – 10,2% та волонтерам – 9,1%.
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Найбільший рівень довіри громадяни висловлюють вченим
України – 11,0%. При цьому модернізації українського суспільства (на думку респондентів) найбільшою мірою сприяють Президент (так вважають 26,1% опитаних), міжнародні
громадські організації (18,9%), Верховна Рада (14,8%), вітчизняні громадські організації та асоціації (13,8%) та Кабінет
Міністрів (13,7%). На думку 25,9% громадян, ніхто не сприяє
модернізації сучасного українського суспільства.
На думку громадян України, найбільш актуальними завданнями розвитку (модернізаційних перетворень) в українському суспільстві є зниження рівня корупції (55,0%), рівність
перед законом (50,9%), дотримання гарантованих Конституцією прав і свобод людини (38,0%), забезпечення соціальної
справедливості (27,5%), зміцнення сили й могутності держави
(23,0%) та розвиток ефективної інноваційної економіки (19,6%).
Отже, соціальний діалог відіграє суттєву роль у перебігу
модернізаційних процесів в українському суспільстві. При
цьому успішність останніх значною мірою детермінується діяльністю суб’єктів діалогових відносин, їх роллю у взаємовідносинах держави й соціуму.
Модернізаційні процеси в соціальній, економічній і соціокультурній сферах життєдіяльності українського суспільства
корелюють як з певними позитивними змінами, так і негативними наслідками. Останні проявляються у соціальних конфліктах, протистоянні інтересів різних соціальних груп. Тому
вельми актуалізується проблема вирішення соціальних суперечностей саме цивілізованим шляхом (за допомогою соціального діалогу). Йдеться про вирішення конфліктів і суперечностей шляхом їх інституціалізації й легітимації, використання
механізмів соціального діалогу. В основі ж діалогової взаємодії
(як важливого чинника модернізаційних змін) лежать взаєморозуміння й злагода між соціальними суб’єктами.
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ВЕКТОРИ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
ЩОДО ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ЄС
Проаналізовано ставлення громадян щодо вступу країни до ЄС.
Більшість з них підтримують цю ідею. Серед євроінтеграційних процесів, що розгорнулися в останні п’ять років, найвищу оцінку отримало введення спрощеного порядку перетину кордону з країнами
шенгенської зони. Поряд з тим у дослідженні встановлено цілий ряд
пересторог, пов’язаних зі зближенням України з ЄС, які висловлюють
українські громадяни.
Ключові слова: громадська думка, безвізовий режим, референдум,
державний суверенітет.
Проанализировано отношение граждан к вступлению страны в ЕС.
Большинство из них поддерживают эту идею. Среди евроинтеграционных процессов, развернувшихся в последние пять лет в Украине, высшую оценку получило введение упрощенного порядка пересечения границы со странами шенгенской зоны. Вместе с тем в исследовании установлен целый ряд предостережений, связанных со сближением Украины с ЕС, которые высказывают украинские граждане.
Ключевые слова: общественное мнение, безвизовый режим, референдум, государственный суверенитет.
The paper analyses public attitudes towards Ukraine’s accession to
the European Union. According to the data of the “Ukrainian Society”
nationwide survey, the majority of respondents approve of this strategy.
Among the steps towards joining the EU, which have been taken over
the past five years, the introduction of visa-free travel to the Schengen countries
is the most highly appreciated by Ukrainians. On the other hand, some
of them express misgivings about the outcomes of Ukraine’s integration
into the EU.
Keywords: public opinion, visa waiver, referendum, state sovereignty.

У громадській думці необхідно розрізняти щонайменше
три типи уявлень.
По-перше, це уявлення політичних еліт (за якими стоять
олігархічні групи), які подаються суспільству в привабливій
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формі, з професійно опрацьованими аргументами та доказами і які в підсумку захищають інтереси великого капіталу.
По-друге, уявлення експертних спільнот, що більш-менш
об’єктивно відображають ситуацію в суспільстві. Від рівня
професіоналізму експертної спільноти, її громадянської гідності і певної автономності від великого капіталу та зарубіжних впливів залежить, наскільки повно і на якому рівні
компетентності представлені зовнішньополітичні проблеми
у відкритому суспільному дискурсі. Під професіоналізмом
експертного співтовариства розуміють глибину спеціальних
знань, широту мислення, ерудованість, широту кругозору.
І, по-третє, уявлення широких мас, що базуються на їхньому буденному досвіді, що складається під впливом їхніх способів і стилів життя, під впливом всієї державної і недержавної
системи впливу на людину: система освітніх інститутів, засоби масової комунікації, осередки громадянського суспільства,
релігійні організації тощо. У підсумку ці потоки суспільної
думки змішуються в один конгломерат, який, власне, й називають громадською думкою.
Виходячи з цих постулатів, розглянемо ставлення громадян України до вступу країни до ЄС. Результати нашого
дослідження показали, що у 2019 р. більшість населення
України, 59%, до ідеї вступу України до Європейського Союзу
ставилось скоріше позитивно.
Мало це чи багато? Добре це чи погано?
Щоб розібратись у цьому, необхідно згадати, як формувалась громадська думка з даного питання. Зрозуміло, що до
1991 р. тема вступу до ЄС взагалі не існувала в свідомості українського суспільства. Більш-менш помітних рис вона набула
з кінця 1990 – початку 2000-х років, коли правляча еліта вела
пошук геополітичних орієнтирів для країни. У цей період
набули життя формулювання “Україна – не Росія”, “багатовекторність зовнішньої політики”, “підтримка дружніх відносин як із західними країнами, так із Росією”, “нейтральний,
позаблоковий статус держави”. У громадській думці українського суспільства на той час уже склалось уявлення, що в країнах Європейського Союзу існує високий життєвий рівень
населення, забезпечуються високі соціальні стандарти, дотри213
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муються права і свободи людини, громадянське суспільство і
ЗМІ контролюють владу.
Вже у 2000 р., коли в нашому моніторингу вперше було поставлено запитання щодо вступу України до ЄС, переважно
позитивно ставилися до такого кроку 56% опитаних. У наступні роки цей показник зменшився на 10–12%. Але справа
навіть не в коливаннях у ці роки громадської думки щодо
вступу нашої країни до ЄС, а в тому, що в згаданий період
більше половини населення одночасно позитивно ставилося
до ідеї приєднання України до союзу Росії і Білорусі. Країна
переживала період, коли суспільну свідомість розривала роздвоєність і суперечливість щодо зовнішньополітичних напрямів руху країни: значна частина людей одночасно хотіла,
щоб країна одночасно вступила до ЄС і була в союзі з Росією і
Білоруссю. Крім того, третина населення не мала чіткої думки з цього питання.
Ми переживаємо час, коли ставлення українського населення до Європейського Союзу є значною мірою ідеалізованим.
На тлі численних проблем, що існують в Україні, образ ЄС у
значної частини громадян постає як певний ідеальний тип, як
досконале суспільство. Такий привабливий образ позитивно
впливає на психологічний стан цих громадян. Він постає для
них як певна мета, взірець, за яким можна побудувати мирне,
комфортне, справедливе суспільство, у якому влада і громадяни дотримуються законів, де немає корупції, де існує високий
соціальний захист.
В останні роки в результаті зусиль державних органів,
закладів освіти, ЗМІ, громадських організацій у суспільстві
склалася атмосфера, в якій за умовчанням передбачається,
що взаємовідносини між Україною і ЄС будуватимуться на
взаємовигідній основі. Більше того, у багатьох людей навіть
існує думка, що інститути ЄС безкорисливо допоможуть зробити Україну схожою на їхні країни.
Заради вступу до ЄС українські громадяни готові йти на
референдум з цього питання. На запитання “Якщо в Україні
буде проводитися референдум щодо вступу до Європейського Союзу
(ЄС), то братимете Ви в ньому участь чи ні?” 67,5% респондентів відповіли ствердно. Не брали б участі у референдумі
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лише 20% опитаних. У цій відповіді відбивається насамперед
громадянська відповідальність наших громадян. Серед цих
активних співвітчизників переважають прихильники вступу
до ЄС. На запитання “Якщо Ви збираєтесь брати участь у такому референдумі, то як Ви проголосуєте?” 74% відповіли “за вступ
до ЄС”, а 19% – “проти вступу до ЄС”. Таким чином, загалом
у суспільстві вже сформована позитивна громадська думка
щодо вступу України в європейське співтовариство.
Що ж приваблює людей у цьому союзі? Значна частина наших співвітчизників вважають, що тісна співпраця з Європейським Союзом позитивно впливає на економічний стан нашої
країни. На запитання “Як, на Вашу думку, зближення України з
ЄС впливає на українську економіку?” 19% респондентів відповіли “цілком позитивно”, а ще 33% – “скоріше позитивно”.
Тобто більше половини дорослого населення вбачає у зближенні України з ЄС позитивний вплив останнього. На конкретизуюче запитання нашої анкети “Що, на Вашу думку, дає українській економіці зближення України з ЄС?” 37% громадян відповіли “переважно відкриває нові перспективи і можливості”.
Найбільш позитивно наші громадяни оцінюють наслідки
від зближення України з ЄС в останні п’ять років – це отримання Україною безвізового режиму з країнами Європейського Союзу. Позитивно цю подію оцінили 55% опитаних, а
негативно лише 8%. Безвіз, або точніше спрощений порядок
перетину кордону з країнами шенгенської зони, для більшості людей має зрозумілий і відчутний характер. Адже за два
роки дії безвізу 14% наших співвітчизників безперешкодно
перетнули кордони країн шенгенської зони, подорожуючи
ними, ще 10% з них побували в гостях у своїх родичів і друзів, а 8%, користуючись правом безвізу, шукали у цих країнах
можливість працевлаштуватись. Щоправда, 71% українських
громадян ніяк не скористалися цією можливістю.
Переважна більшість наших громадян слабко уявляють,
за яких економічних, фінансових, соціальних, екологічних
умов можна увійти в це об’єднання західноєвропейських
країн, яким критеріям має відповідати держава, що претендує на вступ до ЄС. Адже з такими ж піднесено-романтичними настроями і мінімальною змістовною інформацією про
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сам документ люди хотіли підписання Угоди про асоціацію
України з Європейським Союзом. З погляду людської психології це все можна пояснити: люди втомилися від нестабільності, невизначеності, від падіння життєвого рівня, втрати роботи, непередбачуваного майбутнього своїх дітей. Їм хочеться
знайти вихід із кризи, бідності, хаосу вже сьогодні. Політична
і зовнішньополітична наївність є умовою того, що люди готові йти на будь-який вогник надії (навіть примарний), хапатись
за будь-яку соломинку, аби виплисти із виру невдач, злиднів,
безперспективності.
Наші люди звикли покладатись на керманичів, які їх ощасливлять, поведуть у прекрасне майбутнє. Вони не люблять
самі розбиратись у складних політичних питаннях. Про це
свідчить рівень знань українських громадян про основний
зміст, положення Угоди про асоціацію України з ЄС. На питання “Наскільки Ви ознайомлені з положеннями Угоди щодо асоціації України з ЄС?” лише 4% опитаних відповіли, що добре
ознайомлені, ще 13% заявили, що ознайомлені з основними
положеннями. Майже кожен третій (30%) відповів, що ознайомлений лише з окремими положеннями. Ці відповіді свідчать, що можна говорити про наявність більш-менш змістовних уявлень про Угоду лише в кожного п’ятого опитаного.
Адже вирвані із цілісного тексту окремі тези ніякого уявлення
про документ не дають. Вони дають лише знання того, про що
говорять респонденти – лише окремі, не зв’язані між собою в
ціле фрагменти інформації. Проте 45% опитаних практично
нічого про цей документ не знають, а ще 7,5% не змогли дати
відповіді на це питання.
За більш уважного розгляду того, як сьогодні українські
громадяни ставляться до ідеї вступу країни до ЄС, виявляється доволі широкий діапазон думок – від оптимістично піднесених до однозначно негативних. Люди вбачають у поступі
країни до Європейського Союзу не тільки переваги, а й ризики, висловлюють різноманітні сумніви та застереження.
Значна частина українських громадян не хотіла б відвертого зовнішнього впливу на внутрішньополітичне життя в
країні з будь-якого боку. Вони розуміють, що, взаємодіючи у
зовнішній політиці з іншими державами і союзами, необхідно
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тримати з ними таку дистанцію, яка б забезпечувала державний суверенітет. У нинішніх умовах, у пануючому в суспільній свідомості дискурсі громадяни негативно ставляться до
втручання у життя держави і суспільства насамперед з боку
Російської Федерації. На прохання оцінити, як би вони поставились до можливого впливу Росії на внутрішньополітичне життя України, 70% опитаних заявили, що негативно.
На це ж запитання вони відповіли і щодо Європейського
Союзу. У цьому разі 38% респондентів відповіли, що
наслідки такого впливу можуть бути як позитивними, так і негативними. Ще 30% опитаних однозначно заявили, що до такого впливу вони ставляться негативно, що це є руйнівним для України.
І лише 23% оцінюють такий вплив позитивно, зазначаючи, що
він піде Україні на користь.
Громадяни розуміють, що зближення з ЄС навіть в економічній площині не таке однозначне. 38% респондентів вважає,
що воно (зближення) “настільки ж відкриває нові перспективи і можливості, як і привносить нові загрози”, а 13% взагалі
заявили, що воно “переважно привносить нові загрози”. Конкретний прояв дії Угоди про асоціацію України з ЄС в останні
роки засвідчив, що обсяг вигод, які вона надає нашій державі, доволі обмежений. Наприклад, квоти на постачання товарів з України до ЄС вичерпуються вже в першому кварталі
кожного поточного року. Подібні явища сприяють тому, що
пересічні громадяни починають більш реалістично оцінювати переваги і зближення з ЄС.
У дослідженні також стояло і пряме запитання, як українські громадяни оцінюють нинішню політику ЄС щодо України. Виявилося, що 47% опитаних оцінюють її як “частково
корисливу: інтереси України враховуються частково”, а 24% –
як “повністю корисливу: інтереси України не враховуються”.
Лише 16% вважають цю політику “партнерською: враховується більшість інтересів України”.
Наведені відповіді свідчать, як люди сприймають вплив ЄС
на Україну на опосередкованому, узагальненому рівні уявлень, на тому рівні, який не зачіпає особистість безпосередньо.
А як відчувають громадяни на собі вплив зближення країни з
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ЄС? У нашому дослідженні стояло питання про вплив зближення України з ЄС на життя респондента та на життя його
родини. На нього 37% опитаних відповіли, що це зближення
впливає цілком позитивно і скоріш позитивно. Проте відносна більшість опитаних, а саме 46%, ніякого впливу на себе і
свою сім’ю від зближення з ЄС не відчула.
Проведений аналіз відповідей респондентів показує, що
громадяни України дедалі більш реалістично і тверезо починають сприймати сенс взаємовідносин між Україною і ЄС та
перспективи вступу нашої країни до Європейського Союзу.
Вони є свідками і учасниками процесу, коли після підписання
Угоди про асоціацію України з ЄС у країні розпочалися зміни,
що передбачалися цією угодою. Вони переконалися, що реальна практика суспільного життя, якою вона була до підписання Угоди і після її підписання дуже мало в чому відрізняється.
Більше того, у ряді сфер суспільного життя ситуація в останні
роки навіть погіршилася: погіршився життєвий рівень населення, ще більше розквітла корупція, нічого не змінилося у
діяльності судів і прокуратури, майже зруйнована сфера охорони здоров’я тощо. Виходячи з реальної ситуації в країні, що
склалася в останні п’ять років, наші співвітчизники обережно висловлюються щодо конкретних термінів вступу України
до ЄС. Відповіді на запитання “Після підписання Угоди про асоціацію України з ЄС у країні відбуваються зміни, передбачені цією
Угодою. На Вашу думку, як ці зміни вплинуть на перспективу вступу України до ЄС?” є доволі помітно диференційованими. Найбільших оптимістів, які відповіли “теперішні зміни можуть
забезпечити вступ країни до ЄС протягом 5 років”, знайшлося
трохи більше 21,5% опитаних. Ще 24% респондентів вважають, що “теперішні зміни можуть забезпечити вступ країни до
ЄС не раніше, ніж за 6–10 років”. Дуже обережні респонденти
відповідали, що “теперішні зміни можуть забезпечити вступ
країни до ЄС більш ніж через 10 років”. Їх виявилося 19%.
Отже, близько 46%, тобто менше половини опитаних, вважають, що за нинішніх темпів змін наша країна може потрапити
до ЄС у проміжку від 5 до 10 років.
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Проте 18% людей налаштовані песимістично і поділяють
точку зору, що “Україна взагалі не має перспектив вступу
до ЄС”. А 17,5% респондентів не змогли відповісти на дане
запитання.
Отже, зближення України з ЄС в останні роки, на думку
громадян, позитивно впливає на економічний стан нашої
країни, відкриває нові перспективи і можливості, Найбільшу
високу оцінку серед громадян отримало встановлення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу. Проте уявлення населення, чого має досягти країна, за яких умов вона
може бути прийнята в ЄС, є дуже розмитими і нечіткими.
Навіть з уже діючою Угодою про асоціацію між Україною і
Європейським Союзом добре ознайомлені лише 4% опитаних.
На буденному рівні громадяни України відповідально
ставляться до збереження державного суверенітету, висловлюються проти відвертого зовнішнього впливу на внутрішньополітичне життя в країні з будь-якого боку. Громадяни
України дедалі більш реалістично і тверезо починають сприймати сенс взаємовідносин між Україною і ЄС. Таким чином,
у громадській думці українського суспільства простежуються
відмінності між бажанням увійти в Європейський Союз (яке
існує у більшості людей) і розумінням того, наскільки це може
бути реальним.
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Анализируется динамика отношения населения к вступлению
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Зміна інтеграційних векторів України
на порозі ХХІ ст.
Становлення незалежності України супроводжувалося
активізацією її багатовекторної дипломатії з метою входження у планетарний простір на правах “нової глобальної держави”. Для цього були вагомі підстави, оскільки Україна тоді
була розвинутою індустріальною і аграрною державою в глобальному вимірі. За визнанням ЦРУ, “після Росії Українська
республіка була найважливішим економічним компонентом
колишнього СРСР, виробляючи приблизно в чотири рази
більше продукції, ніж республіка, що займала наступне місце” [1]. Але інтеграційні проекти України зазнали поразки
внаслідок занурення її господарства на “економічне дно”
після розриву традиційних виробничих зв’язків з республіками СРСР і початку “народної приватизації”, названої “прихватизацією” всенародного надбання.
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Колапс економіки України в буремні 1990-і роки перетворив її з однієї з найбільш розвинених країн світуна олігархічну
напівпериферійну середню державу, що ускладнило пошук
нею своєї “ніші” в міжнародному розподілі праці. Одним з головних чинників цього феномену стало вивезення з України у
1991–2000 рр. понад 40 млрд дол. США [2, с. 143]. В умовах браку коштів для розв’язання нагальних національних проблем
нові керманичі України взяли курс на маневрування між Заходом і Сходом з протягнутою рукою, що дало змогу їм уникнути катастрофи за рахунок іноземних подачок і позик. Але, як
пише колишній радник президента Л. Кучми В. Маленкович,
це призвело до того, що“українська держава, одержавши формальну незалежність, зразу потрапила в реальну залежність
від інших держав і міжнародних організацій” [3, с. 250].
На зламі століть дипломатія України, спрямована на одночасне “доїння двох маток”, трансформувалася в однобічну
зовнішньополітичну орієнтацію на ЄС і США. Це було закономірним наслідком впливу західноєвропейських та американських державних структур на можновладців України.
Оскільки, як справедливо підкреслює професор Будапештського університету імені Л. Етвеша К. Тамаш, “з часів Бісмарка… країни західного ядра в певні історичні періоди використовують географічний і політичний простір України для
“стримування” Росії, обмеження її впливу в Європі” [4, с. 49].
Незважаючи на те, що “спроби вирвати Україну зі “звичного” економічного і політичного регіону дуже ризиковані з
точки зору всієї світової системи” [4], що значна частина мешканців різних українських регіонів одночасно підтримували
інтеграцію як з Росією і країнами СНД, так і з ЄС, “з середини
2000-х влада почала декларувати свою прихильність Асоціації
з ЄС і всіляко пропагувати її доцільність” [5, с. 36]. Поряд з
цим посилилась пропаганда вступу України до НАТО, оскільки після демонтажу світової соціалістичної системи це стало
“вхідним квитком” до ЄС.
Зміна орієнтацій Києва зі Сходу на Захід призвела до інтенсифікації відцентрових регіональних тенденцій у Правобережній і Лівобережній Україні, яку американський соціолог
С. Гантінгтон відносить до “розколотих країн”, що розділені
цивілізаційними лініями розлому і стикаються з серйозними проблемами у підтримці своєї цілісності. Оскільки наша
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країна, за інтерпретацією Гантінгтона, розділена на уніатський
націоналістичний, що говорить українською мовою, захід і
православний російськомовний схід, західна і східна частини українського народу вважають себе належними до різних
місць і відповідно притягуються цивілізаційним магнітом до
різних суспільств [6]. Саме тому русофобські, націоналістичні
настрої в контексті ставлення населення до вступу України до
ЄС і НАТО найбільше виражені в Галичині, слабше – по правий бік Дніпра і є найменш значущими на Південному Сході
та Півдні України.
Для підвищення рівня сприйняття населенням проголошеного Києвом курсу на “повернення в європейську сім’ю народів” значно активізувалася ідеологічна обробка громадян з
цією метою. Оскільки практично всі ЗМІ в нашій країні належать олігархічним кланам, висвітлення ними суті ЄС і НАТО
здійснювалось в інтересах альянсу нуворишів з правлячими
режимами в Україні. В тому ж напрямі діяли й державні пропагандистські інституції. З метою розширення підтримки народом чужих йому інтересів “брейнвошінг” багатомільйонної
української армії глядачів, слухачів і читачів у нашій країні
здійснювався під прикриттям обіцянок щасливого і безпечного життя всім “пересічним українцям”. Агітація за вступ
до ЄС супроводжувалася обіцянками підвищення зарплати і
пенсій до європейського рівня, а до НАТО – перспективами
безпечного існування під захистом євроатлантичного воєнного блоку. Масована інформаційна кампанія в цьому напрямі
сприяла посиленню і розширенню прозахідних настроїв в
українському суспільстві, про що свідчить динаміка ставлення населення України до інтеграції в ЄС і НАТО, зафіксована
соціологічними моніторингами нашого Інституту.
Динаміка ставлення населення України
до вступу країни до ЄС
Курс на вступ України до ЄС мав доволі високий рівень
підтримки серед населення України протягом всього періоду
соціологічних спостережень. У 2000 р. скоріше позитивно до
реалізаціїданого геополітичного і геоекономічного проекту
ставилась більшість населення – 56%, приблизно така ж частка
громадян (59%) віддала йому перевагу й у 2019 р. (рис. 1). Варто відмітити, що за період з 2000-го по 2019 рр. частка респон222

Перспективи вступу України до ЄС і НАТО...

12

43
40

23

34

43

19

37

44

ˁ̡̨̨̛̬̞̹̖̦̖̯̦̐̌̏

45
40

15

19

35

46

28

30

42

ʦ̡̨̡̛̙̭̯̌̌̌̚

46

32
22

24

25

51

А. Арсеєнко, В. Буткалюк

22

30

48

20

24

55

24

28

48

ˁ̡̨̨̨̛̛̬̞̹̖̪̯̦̏̚

56

25
19

20

21

59

дентів, які скоріше негативно оцінюють цей вектор інтеграції
України, зросла вдвічі (з 10 до 20%). Це збільшення відбулося
насамперед за рахунок зменшення частки тих громадян, яким
було важко визначитися з відповіддю на дане запитання, з
34% до 21% за означений період.
Аналіз динаміки ставлення населення до вступу країни
до ЄС свідчить, що в певні періоди відбувались піднесення
та падіння схвального ставлення громадян України до даного вибору. Зокрема, слід відмітити період 2004–2006 рр., коли
частка тих респондентів, які скоріше негативно ставились до
вступу України до ЄС, зросла з 12% до 23%. Найбільша частка
противників євроінтеграції була зафіксована у 2013 і 2016 рр.,
коли вона сягнула, відповідно, 28% і 30%.
Саме у 2013 р. зафіксована найменша частка респондентів, які віддавали перевагу євроінтеграційному вектору (42%).
Суттєве збільшення прихильників вступу до ЄС за останній
рік (з 48% до 59%) можна, на нашу думку, пояснити високими
очікуваннями громадян на позитивні зміни з приходом до керівництва країною молодих політиків на чолі з В.Зеленським.
Створений ними образ “нової команди” без негативного політичного бекграунду, який виграшно відрізняється від попередників, став своєрідним імпульсом зростання позитивних
очікувань населення, у тому числі стосовно євроінтеграції.
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Рисунок 1. Динаміка ставлення населення України до вступу
до ЄС, 2000–2019 рр.
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Аналіз багаторічних соціологічних спостережень виявив наявність кореляційних зв’язків між геополітичними вподобаннями
респондентів та їхнім віком, регіоном проживання, освітою, національністю та рідною мовою.
Так, більшість молоді 18–29 років (66%) віддає перевагу європейському вектору розвитку країни (табл. 1). Серед людей
старшої вікової групи (56 років і старше) частка прихильників
євроінтеграції помітно менша (52%).
Якщо порівнювати респондентів, що на час останнього опитування належали до старшої вікової групи, з цією ж віковою
когортою 2000 р., то слід відмітити, що дана вікова група
сьогодні має чіткіше сформовані інтеграційні вподобання.
Суттєво зменшилась частка тих респондентів, які не визначились з відповіддю на дане питання (з 41% до 24%). Відповідно,
зросли частки противників (з 15% до 24%) та прихильників
(з 44% до 52%) євроінтеграції України.
Молодь була і залишилась віковою групою, підтримка якою
курсу на євроінтеграцію України була найвищою (65% у 2000 р.
та 66% у 2019-му). Дещо зменшилася в даній віковій групі частка
тих, кому було важко дати відповідь на це запитання (з 29% до
20%), та зросла частка противників цього вибору (з 6% до 14%).
Найбільше прихильників вступу України до ЄС проживає
в Західному регіоні України (78%), найменше – серед мешканців Півдня (42%). Причому, якщо за період соціологічних спостережень на Заході та в Центрі України, як свідчать дані таблиці2, частка прихильників вступу до ЄС зростала (на 13% на
Заході та на 7% у Центрі), то серед мешканців Півдня та Сходу

2000 р.
Молодь
Старший
(до 30 ровік (55+)
ків)
n=548
n=396
6
15
29
41
65
44

2019 р.
Молодь
Старший
(18-29 ровік (56+)
ків)
n=644
n=304
14
24
20
24
66
52

Таблиця 1
Динаміка ставлення до вступу до ЄС респондентів
різних вікових груп, 2000–2019 рр.
Як Ви ставитеся до
вступу України до
Європейського Союзу?
Скоріше негативно
Важко сказати
Скоріше позитивно
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країни вона, навпаки, знижувалась (з 50% до 42% на Півдні та
з 51% до 41% на Сході країни). Найбільше зростання частки
противників євроінтеграції за період 2000–2019 рр. відбулося
за рахунок жителів Півдня (їх частка зросла з 11% до 34%) та
Сходу України (з 14% до 36%).
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35
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2019 n=682

30
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Таблиця 2
Динаміка ставлення мешканців різних регіонів
до вступу України до ЄС, 2000–2019 рр.
Як Ви
ставитеся
до вступу
України
до ЄС?
Скоріше
негативно
Важко сказати

2019 n=425
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Найбільше прихильників курсу на євроінтеграцію України
сьогодні спостерігається також серед людей з вищою освітою
(66%), найменше – серед респондентів із початковою або неповною середньою освітою (45%). Тенденція зростання позитивного ставлення до євроінтеграції зі зростанням освітнього рівня респондентів спостерігалась і у 2000 р. Однак частка прихильників євроінтеграції серед респондентів з вищою
освітою дещо зменшилась (з 73% до 66%). Найбільш помітне
зменшення частки прихильників євроінтеграції спостерігається серед респондентів з середньою загальною освітою
(з 63% до 42%) (табл. 3).
Як відомо, в сучасному політологічному дискурсі доволі
поширеною є позиція, що громадяни України російської національності та російськомовні (для яких рідною є російська
мова) менше схильні до підтримки євроінтеграційного вибору України. Ця теза підтверджується результатами соціологічних опитувань (табл. 4).

Скоріше
позитивно

2000 n=380

Розділ другий

7

13

4

29

27

Середня загальна
20

n=713

Середня спеціальна
20

n=150

Незакінчена вища
17

n=638

Вища

2019 р.

8

n=246

2000 р.

Таблиця 3
Динаміка ставлення до вступу до ЄС громадян України
з різним рівнем освіти, 2000–2019 рр.

Як Ви
ставитеся
до вступу
України
до ЄС?

14

Початкова або
неповна середня

42

63

61

61

73

45

42

59

60

66

17

n=55

20

Вища

21

n=167

31

Незакінчена вища

26

n=23
23

Середня спеціальна
26

n=355
32

Середня загальна
29

n=608

44

Початкова або
неповна середня
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Так, серед громадян України української національності
рівень підтримки євроінтеграції країни є стабільно високим
(56% у 2000-му та 60% у 2019 р.). Слід відмітити, що, за результатами опитувань 2000 р., частки прихильників євроінтеграції
серед українців та серед росіян були однаковими (56% та 55%
відповідно). Однак якщо серед українців ця частка дещо зросла за 19-річний період (з 56% до 60%), то серед росіян вона суттєво зменшилась (з 55% до 36%). Досить істотно зменшилась
частка й тих, хто не визначився з відповіддю на це запитання
(на 14% серед українців та на 13% серед росіян).
Отже, в українському суспільстві існує високий рівень підтримки курсу на вступ України до Європейського Союзу.
Більше того, за період з 2000-го по 2019 р. частка його прихильників зросла серед людей старшої вікової когорти (старше
55 років), мешканців Заходу і Центру країни та громадян
української національності. Водночас відбулося зменшення
частки прихильників євроінтеграції серед громадян російської національності.

Скоріше
негативно
Важко сказати
Скоріше
позитивно

n=655
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36

19

45

2019
n=124

61
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2000
n=44

72

14

14

2019
n=21

Інші

9
21
55

Росіяни

35
60

2000
2019
2000
n=1376 n=1648 n=388

56

Українці

Таблиця 4
Динаміка ставлення до вступу України до ЄС громадян
різної національності, 2000–2019 рр.
Як Ви ставитеся
до вступу
України до ЄС?
Скоріше негативно
Важко сказати
Скоріше
позитивно

42

64

23

18

24

58

ˁ̡̨̨̛̬̞̹̖̦̖̯̦̐̌̏

43
38 39
19

13

53

31

16

55

31

14

35
35
30

ʦ̡̨̡̛̙̭̯̌̌̌̚

54

30

16

22

34

44

40
30
23 30

36

41

ˁ̡̨̨̨̛̛̬̞̹̖̪̯̦̏̚

38
38
24

29
25

46

Динаміка ставлення населення
до вступу України до НАТО
Скоріше позитивно до вступу України до НАТО сьогодні
ставиться майже половина опитаних (46%). У 2000 р. перевагу
даному військово-політичному вектору розвитку країни віддавав лише кожен четвертий респондент (рис. 2). Безумовно,
це пов’язано з інтенсифікацією пронатовської інформаційної

41
34
25
19

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Рисунок 2. Динаміка ставлення населення України
до вступу до НАТО, 2000–2019 рр.
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кампанії, втратою Криму і воєнним конфліктом на Донбасі, де
історично антинатовські настрої були вищими, ніж у інших
регіонах країни (з 2014 р. Крим і непідконтрольні Києву частини Луганської та Донецької областей вибіркою не охоплені).
До вступу до НАТО більш позитивно, ніж старше покоління, ставиться молодь (табл. 5). Якщо порівнювати вікові
когорти 2000-го та 2019 рр., то слід відмітити зростання пронатовських настроїв серед молоді (53% підтримки сучасною
молоддю проти 33% підтримки серед молоді 2000 р.). Відчутно зросла частка прихильників даного вектору і серед людей
старшого віку. Якщо у 2000 р. перевагу йому віддавали лише
15% людей старшого віку, то серед нинішніх представників
даної вікової когорти частка прихильників сягнула 41%.
Частки тих, хто виступає проти приєднання України до
Північноатлантичного альянсу, дещо зменшились (з 27% до
20% серед людей молодшої вікової групи та з 42% до 33% серед
старшої вікової групи).
Як і слід було очікувати в “розколотій країні”, сьогодні кількість прихильників вступу України до НАТО є вищою на Заході та в Центрі України (66% та 63%, відповідно). Пронатовські
настрої є суттєво меншими на Півдні та Сході країни, де частка
прихильників вступу країни до НАТО вдвічі менша (табл. 6).
Загалом у всіх регіонах підтримка даного військово-політичного вектору розвитку України зросла. Несуттєве збільшення
частки противників вступу до НАТО спостерігалось тільки на
Півдні (з 41% до 49%) та на Сході країни (з 46% до 49%).
Таблиця 5
Динаміка ставлення до вступу до НАТО респондентів
різних вікових груп, 2000–2019 рр.

27

Молодь (до
30 років)
n=396

43

42

Старший
вік (55+)
n=548

53

27

20

Молодь
(18–29
років)
n=304

41

26

33

Старший
вік (56+)
n=644

2019 р.

Скоріше негативно

40

15

2000 р.

Важко сказати

33

Як Ви ставитеся
до вступу України
до НАТО?

Скоріше позитивно
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46

49

34

29

Всього

49

Схід

41

Південь

20

Центр

27

Захід

Таблиця 6
Динаміка ставлення мешканців різних регіонів
до вступу України до НАТО, 2000–2019 рр.
Як Ви
ставитеся
до вступу
України до
НАТО?
9

66

28

63

14

27

18

29

25

46

25

14

42

41

2019 n=1802

22

2000 n=1808

36

2019 n=482

24

2000 n=664

45

2019 n=213

27

2000 n=270

45

2019 n=682

25

2000 n=494

44

2019 n=425
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Результати дослідження свідчать про те, що пронатовські
орієнтації мають вищу підтримку серед населення з вищим
освітнім рівнем. Так, у 2019 р. до вступу України до НАТО
схвально ставилися 40% респондентів з початковою або неповною середньою освітою, 30% – з середньою, 46% – з середньою
спеціальною, 48% – з незакінченою вищою та 53% – з вищою
освітою. Рівень підтримки вступу до НАТО зріс майже серед
усіх освітніх груп. На тому ж рівні залишився рівень підтримки лише серед однієї освітньої групи – респондентів з середньою загальною освітою (табл. 7).
Громадяни України української національності схвальніше
ставляться до вступу до НАТО, ніж російської: 48% прихильників серед українців проти 21% прихильників серед росіян.
Громадяни російської національності критичніше оцінюють
курс на вступ України до НАТО: 55% противників серед росіян проти 27% противників серед українців. Слід відмітити,
що ставлення до вступу України до НАТО практично не змінилося серед громадян російської національності (табл. 8).
Водночас серед громадян української національності частка
прихильників зросла з 27% до 48%.
Отже, дані багаторічних опитувань свідчать про зростання підтримки населенням України вступу до НАТО серед усіх
зазначених вище груп (за віком, освітою та регіоном проживання).

Скоріше
негативно
Важко сказати
Скоріше
позитивно

2000 n=380

Розділ другий

2000 р.

38

39

30

28

22

2019 р.

Таблиця 7
Динаміка ставлення до вступу України до НАТО громадян
з різним рівнем освіти, 2000–2019 рр.

Як Ви
ставитеся
до вступу
України
до НАТО?

38

29

35

28

40

30

46

48

53

25

48

28

24

n=638 Вища

19

Середня
спеціальна
24

n=150 Незакінчена вища

31

n=713

22

n=246 Середня загальна

34

n=55

17

n=167 Вища

42

n=23

39

n=355

46

29

Початкова або
неповна середня

33

Незакінчена вища

35

Середня
спеціальна

n=608 Середня загальна
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Українець
Росіянин
2000
2019
2000
2019
n=1376 n=1648 n=388 n=124
29
27
51
55
44
25
31
24
27
48
18
21

Інша
2000
2019
n=44
n=21
38
19
39
24
23
57

Таблиця 8
Динаміка ставлення до вступу України до НАТО громадян
різних національностей, 2000–2019 рр.

Динаміка ставлення населення до ідеї приєднання України
до союзу Росії та Білорусі
Суттєві зміни відбулись і у ставленні населення до ідеї приєднання України до союзу Росії та Білорусі (рис. 3). Так, якщо
у 2000 р. скоріше позитивно до неї ставилась більшість жителів (61%), а скоріше негативно лише кожен п’ятий (21%), то у
2019 р. результати стали діаметрально протилежними:

Скоріше
негативно
Важко
сказати
Скоріше
позитивно

Початкова або
неповна середня
n=655
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58
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41
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19
16
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54
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22
16

23
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Рисунок 3. Динаміка ставлення населення до ідеї приєднання
України до союзу Росії та Білорусі

підтримують дану ідею лише 23% респондентів, тоді як її противниками є більшість респондентів (61%).
За період 2000–2019 рр. (табл. 9) відбулося суттєве збільшення частки противників союзу України, Росії та Білорусі
серед обох вікових груп (з 44% до 63% серед молодіжної групи
респондентів та з 30% до 58% серед респондентів старшої вікової когорти). Відповідно відбулось зменшення частки прихильників союзу. У 2000 р. його підтримував кожен третій
представник молоді, у 2019 р. – лише кожен п’ятий. Частка ж
прихильників даного союзу серед людей старшого віку за той
же час зменшилась удвічі – з 49% до 26%. Більше прихильників ідеї союзу України, Росії та Білорусі серед людей старшого
віку, ніж серед молоді (26% та 19% відповідно).
Більша частка прихильників ідеї розвитку співпраці України з РФ і Білоруссю (табл. 10) сьогодні зафіксована на Півдні
(44%) та Сході країни (39%). При цьому в усіх регіонах мало
місце падіння рівня підтримки цієї ідеї: з 10% до 5% на Заході,
з 30% до 16% у Центрі, з 60% до 44% на Півдні та з 58% до 39%
на Сході країни.
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Таблиця 9
Динаміка ставлення до ідеї приєднання України до союзу Росії
та Білорусі респондентів різних вікових груп, 2000–2019 рр.

44
21

30
19
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26

16

58

2019 р.
Молодь
Старший
(18–29
вік (56+)
років)
n=644
n=304

Скоріше негативно
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вік (55+)
років)
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n=396

Важко сказати
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61
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Схід
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Південь
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Центр

49
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16

60

44
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39

41

23

16
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5

22
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22

2019 n=1802
22

2000 n=1809

22

2019 n=482

27

2000 n=664

17

2019 n=213

21

2000 n=269

7

2019 n=682

21

2000 n=496
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Таблиця 10
Динаміка ставлення жителів різних регіонів до ідеї приєднання
України до союзу Росії та Білорусі, 2000–2019 рр.
Як Ви
ставитеся до
ідеї приєднання
України
до союзу Росії та
Білорусі?
Скоріше
негативно
Важко сказати

2019 n=425
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Водночас частка противників союзу України, Росії та Білорусі збільшувалась по всій території України, – з 69% до 88%
на Заході, з 49% до 67% у Центрі, з 13% до 34% на Півдні та з
20% до 39% на Сході України.
Найбільший рівень підтримки союзу України з РФ і Білоруссю (табл. 11) фіксується сьогодні серед респондентів з
середньою загальною (33%) та незакінченою вищою освітою
(26%), найменший – серед респондентів з вищою освітою
(18%). За час спостережень суттєво зріс рівень негативного
ставлення до ідеї союзу України з РФ і Білоруссю серед усіх
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41

48
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n=713

Середня спеціальна
59

n=150

Незакінчена вища
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n=638

Вища

2019 р.

39

n=246

2000 р.

Таблиця 11
Динаміка ставлення населення з різним рівнем освіти
до ідеї приєднання України до союзу Росії та Білорусі,
2000–2019 рр.
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неповна середня
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34

39
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26
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14

n=55
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Вища
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n=23
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13

n=355
25

Середня загальна
21

n=609

24
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освітніх груп респондентів, однак найбільше – на 23 та 24 відсоткових пункти – серед респондентів з найнижчим та найвищим освітніми рівнями відповідно.
Серед громадян України російської національності
(табл. 12) частка тих, хто позитивно ставиться до ідеї приєднання України до союзу з РФ і Білоруссю, вдвічі більша, ніж
серед респондентів української національності (53% та 20%
відповідно). При цьому слід відмітити, що за період, що аналізується, рівень підтримки даної ідеї знизився в обох групах, –
з 33% до 20% серед українців та з 66% до 53% серед росіян.
Отже, в результаті аналізу соціологічної інформації була
виявлена тенденція до зменшення підтримки ідеї приєднання України до союзу Росії та Білорусі. Зростання частки
противників даної ідеї відбулось у всіх вікових, регіональних,
освітніх групах, а також групах за національністю.

Скоріше
негативно
Важко
сказати
Скоріше
позитивно

n=655
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20

20

14

2000
n=388

53

16

31

2019
n=124

54

31

16

2000
n=44

14

15

71

2019
n=21

Інша

66

Росіянин

Таблиця 12
Динаміка ставлення до ідеї приєднання України до союзу Росії
та Білорусі громадян різних національностей, 2000–2019 рр.
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Як Ви ставитеся
Українець
до ідеї
приєднання
2000
2019
України до союзу n=1377 n=1648
Росії та Білорусі?
Скоріше
44
63
негативно
Важко сказати
22
17
Скоріше
позитивно

Висновки
Підсумовуючи результати нашого дослідження, слід зазначити, що рівень підтримки населенням вступу України до ЄС
і НАТО досяг апогею в 2019 р. (відповідно 59% і 46%). Це було
наслідком інтенсифікації впливу на політичну свідомість населення таких чинників:
1) вагомого посилення євроатлантичної і антиросійської
пропаганди в період правління адміністрації Порошенка;
2) зростання довіри новому керівництву України, яке обіцяє реалізувати проект її входження в ЄС і НАТО на вигідних
для неї умовах;
3) нав’язування ЗМІ “пересічним українцям”гламурного
іміджу ЄС і НАТО для підвищення довіри населення до них
після Євромайдану.
У результаті цього практично половина українців повірили в міфологеми про ЄС як провайдера благополуччя в їхніх
інтересах і про НАТО як гаранта миру, демократії і стабільності. У дійсності згадані інститути проголошують, але не виконують названі функції, особливо в умовах кризи глобального капіталізму. Внаслідок першої в історії людства глобальної
фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. відомий британський соціолог Е. Гідденс змушений визнати: “Інтелектуальна основа економічної теорії, що стояла за масштабним дере234
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гулюванням економіки, лежить у руїнах” [7, с. 237]. В той же
час ця теорія продовжує пропагувати міф про “просочування
багатства згори до низу”, приховуючи правду про інтенсивний перерозподіл доходів “знизу догори”у світі капіталу, що
призвів до безпрецедентної нерівності і в багатих, і бідних
країнах. У цьому контексті Гідденс відмічає: “Як і у випадку
з іншими показниками добробуту, в показниках нерівності у
рівні майнового становища і доходів між країнами ЄС існують
немалі відмінності. У більшості з них дана нерівність збільшилась протягом двох десятиліть. Станом на 2007 р. в ЄС нараховувалось 79 млн осіб, які перебували за межею бідності, серед
яких багато дітей” [7, с. 114].
До цього слід додати, що домінування США в Європі дедалі більше перетворює її на придаток англосаксонського
світу, що покладає на НАТО на чолі зі США виконання нової “глобалізаторської” функції. Як це робиться, переконливо свідчить натовський розбій у СРЮ в 1999 р., що став
першою війною в Європі після Другої світової війни. Головною причиною цієї трагедії була відмова президента Сербії
з 1990 р. і СРЮ з 1997 р. С. Мілошевича від продовження співробітництва з МВФ. Це призвело до цілеспрямованої ідеологічної обробки населення СРЮ з метою його омани щодо
справжнього характеру наступної натовської війни проти
Югославії в 1999 р., яка пояснювалась НАТО “гуманітарними
цілями”. Але, як відмічає співдиректор Міжнародного центру
дій Б. Бекер, “кампанія проти Югославії мала намір послати
чіткий сигнал усякому, хто чинить опір “глобалізаційним”
умовам МВФ. Якщо бідна країна наважиться чинити опір
МВФ, вона наштовхнеться на всі форми тиску” [8, р. 249].
У 2019 р. виповнилося 20 років з часу використання однієї з найбільш варварських форм тиску НАТО на незгодних
з “глобалізаційними” приписами МВФ. Військова операція
НАТО проти СРЮ тривала 78 днів – з 24 березня по 10 червня
1999 р. За цей час 1040 літаками країн НАТО було зроблено до
38 400 бойових вильотів, атаковано більше 900 цілей, нанесено
більше 2000 авіаударів, скинуто понад 400 000 бомб і ракет. Загальна вага боєприпасів, скинутих на Югославію, – 22 000 тонн.
Частина бомб була начинена збідненим ураном. У бомбардуваннях узяли участь: США, Німеччина, Франція, Англія, Італія,
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Голландія, Туреччина, Іспанія, Данія, Бельгія, Норвегія, Португалія. Жертвами бомбардувань стали 2000 мирних громадян,
1000 військових, понад 5000 осіб було поранено, 1000 зникли безвісти. У результаті бомбардувань було знищено і зруйновано:
понад 1500 населених пунктів, 82 мости, 70 шкіл, 100 пам’ятників, 48 лікарень, 18 дитячих садків, 35 церков, 118 радіо- і телеретрансляторів, 89 фабрик і заводів, 120 об’єктів енергетики,
14 аеродромів. Матеріальна шкода від бомбардувань НАТО
оцінюється від 30 до 100 млрд доларів[9].
Незважаючи на тяжкі наслідки каральної операції НАТО
на Балканах, 20-річчя з часу югославської трагедії замовчувалось або давалось у перекрученому вигляді в Україні. Як правило, українська олігархічна преса залишає за дужками темні
сторінки в історії НАТО, ЄС і МВФ, що не дає справжнього
уявлення про них масовій аудиторії і розуміння того, з чим
може зіткнутися населення у разі інтеграції України в названі
структури. Саме тому результати соціологічного моніторингу
не стільки дають підстави для оптимістичної оцінки підтримки інтеграційних проектів України її населенням, скільки слугують свідченням його дезінформації у цьому напрямі. Певні
зміни в динаміці громадської думки щодо вступу до ЄС і НАТО
в останні роки також зумовлені тим, що в цей час не проводився
моніторинг на непідконтрольних Києву територіях Донецької і
Луганської областей і АРК, де мешкає значна частка противників ЄС і НАТО і прихильників Росії та Білорусі.
У цьому контексті українським можновладцям доцільно
переглянути зміст, форми і методи висвітлення інтеграційних процесів у сучасному світі з метою об’єктивного інформування населення, що має робити свій вибір на підставі достовірної інформації про ЄС і НАТО, а не пропагандистських
стереотипів, спрямованих на просування інтересів олігархічних кланів і правлячих режимів.
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АДАПТАЦІЯ ДО ЗМІН – ЗРОСТАННЯ АКТИВНОСТІ
ЧИ ТИМЧАСОВІ НАДІЇ?
Стаття присвячена аналізу факту зростання частки людей, які,
на їхню думку, успішно адаптувалися до нової реальності. Вперше
з початку моніторингу ця частка зрівнялася з часткою тих, хто
декларує пасивну модель адаптації. У статті висуваються та перевіряються гіпотези для пояснення цього факту (покращення ситуації
в країні, зростання прошарку активних суб’єктів, зв’язок із політичними подіями 2019 р.).
Ключові слова: соціальна адаптація, соціальна активність, соціальні
зміни, емоційний стан.
Статья посвящена анализу факта повышения доли людей, которые,
по их мнению, успешно адаптировались к новой реальности. Впервые
с начала мониторинга эта доля сравнялась с долей тех, кто декларирует пассивную модель адаптации. В статье выдвигаются и проверяются гипотезы, объясняющие данный факт (улучшение ситуации в
стране, рост прослойки активных субъектов, связь с политическими
событиями 2019 г.).
Ключевые слова: социальная адаптация, социальная активность,
социальные изменения, эмоциональное состояние.
The latest data of the “Ukrainian Society” annual survey indicate a rise
in the number of people feeling that they have successfully adapted to new
realities. Since the very start of this survey in 1992, the percentage of
respondents reporting that they have successfully adjusted themselves
to changes has equalled the share of those who prefer the passive adaptation
model. The author puts forward and tests several hypotheses to explain this
fact. These hypotheses pertain to an overall improvement of the situation
in Ukraine, the growth of the stratum of active social actors and a possible
connection with the major political events of 2019.
Keywords: social adaptation, social activity, social change, emotional state.

Вперше з початку моніторингу частка людей, які, на їхню
думку, успішно адаптувалися до нової реальності, зрівнялася
(і навіть на 0,1% перевищила) частку тих, хто не має змоги та
бажання пристосовуватися до теперішньої ситуації, а живе,
як доведеться (табл. 1). За останнє десятиріччя частка “актив238
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них” (тих, хто обирає активну стратегію адаптації) коливалася
або потроху зростала, а у 2019 р. – зросла відразу на 4,5% порівняно з 2018-м (різниця статистично значуща на рівні 99%) і становить 25,4%. Водночас частка “пасивних” (із пасивною стратегією адаптації) з минулого року впала на 4,4% і становила у
2019 р. 25,3% – це найнижчий показник за час моніторингу.
Як можна пояснити ці зміни? Версій може бути принаймні три:
1) зростання задоволеності життям, зниження соціальної
напруженості, зменшення відчуття соціальної несправедливості – тобто покращення ситуації та, відповідно, полегшення
адаптації;
Таблиця 1
“Якою мірою Ви пристосувалися до теперішньої
життєвої ситуації?”, розподіл відповідей, 2003–2019 рр. (%)

16,0 18,0 15,4 16,5 15,8 18,0 19,0 21,9 20,9 25,4

2019
0,0

8,3

2018
0,0

Активно
включився
в нове життя,
ринкові
відносини
видаються мені
природним
способом
життєдіяльності

2017
0,1

30,6 32,5 33,4 26,1 34,4 27,2 33,9 30,6 35,4 28,4 35,6

2016
0,4

Перебуваю
в постійному
пошуку себе
в теперішньому
житті

2015
0,4

36,1 37,6 33,9 31,8 30,6 32,1 32,6 32,1 30,4 29,7 25,3
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2014
0,2

Не маю бажання
пристосовуватися до
теперішньої
ситуації, живу
як доведеться,
чекаю змін
на краще

2013
0,1

24,9 13,9 14,3 24,8 18,4 24,7 15,1 17,9 12,2 20,9 13,7

2012
1,9

Важко
відповісти

2009
0,4

0,1

2007
0,0

Не відповіли

2003
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2) поява прошарку “агентів змін”, які вже активно адаптувалися самі й готові впроваджувати зміни в суспільстві;
3) відгомін політичних подій весни–літа 2019 р., коли більшість виборців обрали надію на краще майбутнє й під парасолькою цієї надії на нову владу опинилася і власна здатність
“Зробити їх”1.
Зафіксуємо, що перетікання від “пасивності” до “активності” відбулося рівномірно в усіх вікових групах – як у наймолодших, які зазвичай артикулюють більшу адаптованість, так
і серед старших, традиційно більш пасивних респондентів.
Зросла і частка тих, життєву стратегію яких можна назвати невизначеною – і водночас зменшилась частка тих, кому взагалі
важко визначитися із відповіддю на це запитання.
Розглянемо соціально-демографічні характеристики активних респондентів. Так, серед чоловіків активних більше – 29,3%
порівняно з 22,2% у жінок, відповідно пасивних більше серед
жінок (27,7% проти 22,4% у чоловіків). Утім, у попередні роки
було аналогічно, тобто ґендерний аспект сам по собі не є поясненням сплеску активності. Вікові особливості також є незмінними протягом років – зі зростанням віку зменшується частка
активно адаптованих та збільшується частка пасивно адаптованих, тобто у 2019 р. у цьому аспекті теж особливостей немає. Зростання частки активних відбулося, крім усіх вікових,
також і в усіх освітніх групах. Збільшення частки активних зі
зростанням освітнього рівня було характерне для всіх років
моніторингу, тож у 2019 р. розподіл – порівняно з 2018-м –
зберігся (табл. 2).
Матеріальний стан вочевидь прямо пов’язаний із рівнем
адаптації – зі зростанням матеріального стану зростає й частка
активних. Утім, так було й у попередні роки. У 2019 р. частка
активних зросла серед усіх груп, у тому числі серед найбідніших, а частка пасивних, відповідно, зменшилася. Отже, можна сказати, що таке зростання – декларований активний тип
адаптації – є характерним для всіх соціально-демографічних груп
респондентів.
Спробуємо перевірити наведені вище гіпотези щодо такого
зростання у 2019 р. Гіпотеза (1). Чи відбулося настільки суттєве
1
“Зробимо їх разом” та “Зробимо їх ще раз” – гасла переможців виборчої
кампанії 2019 р.
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37,0

23,2

15,8

33,7

26,1

18,9
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18,3

34,8

21,2

32,0

Неповна та повна
вища

2019

25,3

35,5

30,0

Середня спеціальна

22,0

18,8

36,3

31,2

Початкова, неповна
та повна середня

33,5

Неповна та повна
вища

2018

Таблиця 2
“Якою мірою Ви пристосувалися до теперішньої життєвої
ситуації?”, розподіл за рівнем освіти, 2018–2019 рр. (%)

Активно включився
в нове життя, ринкові
відносини видаються
мені природним способом
життєдіяльності
Перебуваю в постійному
пошуку себе в
теперішньому житті
Не маю бажання
пристосовуватися до
теперішньої ситуації, живу
як доведеться, чекаю змін
на краще

Середня спеціальна
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покращення соціальної ситуації та, відповідно, полегшення
адаптації, що це викликало зростання активного типу адаптації? На перший погляд, начебто так. Наприклад, оцінка
нинішньої економічної ситуації в Україні дещо поліпшилася
з точки зору респондентів порівняно з минулим роком. Якщо
у 2018 р. майже половина (47,1%) оцінювала економічне становище країни як дуже погане (на 0, 1 або 2 бали за 10-бальною шкалою), то у 2019 р. таких менше третини (32,9%). Поряд
з цим фактичне матеріальне становище родин не покращилося, навіть навпаки – якщо у 2018 р. родин, які іноді голодують
або навіть жебракують, було 4,5%, то у 2019 р. – 6% (різниця
значуща на рівні 99%); тих, кому вистачає лише на продукти харчування, як було, так і залишилося близько третини
(32,3% та 32,2%). Відсоток тих, кому вистачає доходів (загалом

Початкова, неповна
та повна середня

Розділ другий

на прожиття та на все необхідне без можливості заощаджень)
зменшився з 58,3% до 52,5%. Протиріччя між об’єктивною ситуацією та суб’єктивним сприйняттям ілюструє й оцінка політичної ситуації в Україні в цілому (табл. 3).
У 2019 р. значуще зросла частка тих, хто оцінює ситуацію
як благополучну або спокійну, зменшилася – тих, хто вважає

2018
1,9
5,7
59,0
27,8
5,6

2019
3,5
16,8
60,4
13,5
5,8

Таблиця 3
“Як би Ви оцінили в цілому політичну ситуацію в Україні”,
розподіл у 2018–2019 рр. (%)
Благополучна
Спокійна
Напружена
Критична, вибухонебезпечна
Важко відповісти

2018
45,5
27,4
27,1

2019
37,7
27,5
34,7

Таблиця 4
“Якою мiрою Ви в цiлому задоволенi своїм становищем
у суспiльствi на теперiшнiй час?”, розподіл у 2018–2019 рр. (%)
Скоріше не задоволений
Важко сказати, задоволений чи ні
Скоріше задоволений

34,9

21,2

43,9

2018

41,0

22,9

36,1

2019

Таблиця 5
“Якою мiрою Ви задоволенi своїм життям загалом”,
розподіл у 2018–2019 рр. (%)
Не задоволений (зовсім
не задоволений + скоріше
не задоволений)
Важко сказати,
задоволений чи ні
Задоволений (скоріше
задоволений + цілком
задоволений)
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її критичною, вибухонебезпечною. (Більшість, яка вважає ситуацію напруженою, значуще не змінилася і становить 60,4%).
Крім цього, зріс рівень задоволення своїм становищем у суспільстві на теперішній час (табл. 4). Знов-таки, середні значення (“важко сказати, задоволений чи ні”) не змінилися, тоді
як кількість задоволених зросла до 34,7%, а кількість не задоволених зменшилась до 37,7%. Аналогічна динаміка спостерігається й у зростанні задоволеністю своїм життям загалом
(табл. 5). Середні значення стабільні, кількість не задоволених
зменшилась на 7,8% і становить 37,7%, кількість задоволених
зросла на 6,1% і становить 34,7%.
Отже, на користь гіпотези (1) свідчить підвищення рівня
задоволеності життям та ситуацією в країні в цілому, проти –
більш-менш об’єктивні показники матеріального стану, які
не зросли, а зменшились. Ця суперечність виразно ілюструє
невідповідність між об’єктивною ситуацією та її суб’єктивним
сприйняттям, а тому говорити про суттєве покращення ситуації та зростання у результаті цього активних адаптаційних
стратегій навряд чи можливо.
Гіпотеза (2). Чи свідчить зростання активної позиції про те,
що з’явився (або, точніше, зріс) тонкий прошарок “агентів
змін”, які вже активно адаптувалися самі й готові впроваджувати зміни в суспільстві або принаймні впливати на ситуацію?
Зазначимо, що принаймні деяка частина тих, хто вказує на
свої активні адаптаційні стратегії, залишаються, однак, орієнтованими на планову економіку та державний контроль (20,3%).
Подібний відсоток був і в попередні роки, але у 2019 р. частка
активних зросла як серед “риночників”, так і серед “державників” – у 2019 р. серед прихильників планової економіки та
державного контролю майже кожен п’ятий (19,4%) декларує
своє активне включення в нове життя та природність ринкових умов! У 2017 р. такі контраверсійні відповіді були притаманні тільки 12,9% з тих, хто виступав за державне регулювання2. Якщо декларована активність зростає навіть у прибічників державного регулювання, то де і як вона проявляється?
2
Розподіл відповідей на запитання “Яким чином, на Вашу думку, держава
повинна брати участь в управлінні економікою?” цього року значуще не
змінився – прихильників мінімізації участі держави та ринкової регуляції
у 2019 р. 12,1% (14,2% у 2017 р.). Прихильників суто ринкової економіки –
26,6% у 2019 р. та 28,0% у 2017 р.
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Чи проявляється активність через членство в організаціях?
У 2018 р. 16,9% респондентів належали до громадських організацій, рухів, об’єднань, товариств тощо, у 2019 р. – 17,3%
(різниця не значуща). Однак серед тих, хто артикулював свою
активність у 2018 р., належали до організацій – 23,9% (різниця
з показником серед усіх статистично значуща), а у 2019 р. –
19,0% (різниця з показником серед усіх статистично не значуща). Таким чином, активність у 2019 р. є швидше декларованою, ніж такою, що проявляється через участь в об’єднаннях.
Можливо, активність пов’язана із тим, від чого, на думку
респондента, залежить його життя? Так, у 2018 р. кількість тих,
хто вважав, що “більшою мірою від мене, ніж від зовнішніх
обставин” або “здебільшого від мене”, становила разом 26,6%,
у 2019 р. – 25,1%. При цьому серед активних у 2018 р. – 38,0%,
у 2019 р. – 34,9%. Тобто оцінка власної спроможності впливати
на своє життя не зросла.
Від думок та уявлень респондентів перейдемо до їхньої
реальної участі у громадському житті. Так, на запитання
“У яких громадсько-політичних заходах Ви особисто брали участь
упродовж останніх 12 місяців?” були отримані відповіді, які
дещо різнилися серед активних та пасивних респондентів.
По 5 із 14 запропонованих у анкеті видів заходів/діяльності є
статистично значущими відмінності між респондентами із активним та пасивним типом адаптації (табл. 6). Серед цих видів активності найбільше ресурсів і сил потребує “перераховування грошей волонтерам, армії, благодійним організаціям” (9,8%
у активних порівняно з 6,1% у пасивних) та “участь у доброчинних акціях” (9,6% порівняно з 5,7%). Інші види діяльності,
де різниця значуща, стосуються більше переконання інших
та обговорення у соціальних мережах, що не потребує фізичної присутності та/або фінансів, втім, потребує щонайменше
часу, психологічної стійкості, впевненості у своїх переконаннях та готовності їх обстоювати.
Таким чином, можна стверджувати, що гіпотеза про
зростання прошарку активних суб’єктів, які активно адаптувалися самі, а також готові долучатися до впровадження змін,
підтвердилася лише частково. Утім, варто пам’ятати про те,
що декларована та реальна активності не завжди співпадають,
крім того, серед активних за самовизначенням респондентів є
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Збирав підписи під колективними
зверненнями, у тому числі в Інтернеті
Брав участь у громадських слуханнях,
консультаціях з органами влади
Звертався до офіційних представників влади
зі скаргами
Вступав у контакт з громадськими
активістами, представниками політичних сил
Брав участь у протестних акціях

Не купував певні товари з політичних
міркувань
Перераховував гроші волонтерам, армії,
благодійним організаціям
Брав участь у доброчинних акціях

Переконував друзів, близьких, знайомих у
правоті своїх політичних поглядів
Обговорював громадські та політичні
проблеми у соціальних мережах
Носив символіку політичного характеру

54,6*

3,5

3,1

4,6

2,4

2,2

3,5

2,0

4,4

9,6*

9,8*

12,2

5,0*

16,8*

26,4*

Серед
активних

64,5*

2,0

3,5

3,1

1,8

3,1

2,9

1,5

2,2

5,7*

6,1*

9,9

2,2*

8,8*

20,4*

Серед
пасивних

Таблиця 6
“У яких громадсько-політичних заходах Ви особисто
брали участь упродовж останніх 12 місяців?”,
розподіл ствердних відповідей, у 2019 р. (%)

Брав участь у створенні та/або діяльності
об’єднання співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ)
Брав участь у роботі громадських
організацій, соціальних рухів, партій
Займався волонтерською роботою,
лікуванням та забезпеченням воїнів АТО
(ООС), підтримкою переселенців
У жодному із таких заходів участі не брав
* - різниця статистично значуща на рівні 95%.
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велика частина тих, відповіді яких на інші запитання не підтверджують таку активність.
Гіпотеза (3) щодо зростання (декларованої) активності через
піднесений емоційний стан, зумовлений зміною політичної
влади у 2019 р., потребує перевірки шляхом аналізу відповідей на запитання, котрі стосуються емоційного компоненту
громадської думки. Розглянемо відповіді на запитання “Як
Ви вважаєте, яке з наведених нижче висловлювань більше відповідає
ситуації, що склалася в країні?” та “Як Ви вважаєте, у найближчий
рік наше життя більш або менш налагодиться чи ніякого покращення не відбудеться?”
Відповіді на обидва ці запитання (в динаміці – порівняно
з попередніми роками) виразно демонструють стрімке
зростання надії як основної емоції, пов’язаної із суспільним
життям. Так, дані таблиці 7 свідчать, що у 2019 р. значно зросла частка людей, які вважають, що все не так погано (з 8,7%
до 20,5%), і водночас зменшилась частка тих, хто вважає, що
терпіти наше тяжке становище вже неможливо (з 46,2% до
27,5%). Дані таблиці 8 показують, що ніколи за роки проведення моніторингу не було такої високої частки респондентів,
які б висловлювали надію на краще – у 2019 р. їх 45,2% (торік –
17,1%), тоді як тих, хто вважає, що ніякого покращення в житті не буде, – чверть опитаних (25,2%), а не половина (52,1%),
як минулого року.
Зміна влади має відношення до зміни емоційного стану
людей – саме виборці В. Зеленського на час проведення польового етапу моніторингу були найбільш оптимістичними
у своїх очікуваннях щодо майбутнього. Так, серед виборців
П. Порошенка більше третини (36,5%) вважали, що покращення не буде, тоді як серед виборців В. Зеленського – тільки
21,1%. Навпаки, сподівалися на налагодження життя 37,3% виборців П. Порошенка та 49,4% виборців В. Зеленського. Серед
переліку настроїв, почуттів і переживань, які описують психологічну атмосферу в суспільстві, саме “надія” очолила рейтинг – 47,8% респондентів назвали це відчуття (зауважимо, що
йдеться про відчуття, котрі панують у суспільстві, а не власні
почуття респондента, а тому “надію” зазначають як прихильники нової влади, так і екс-президента). На другому місці
після “надії” – тісно пов’язане з нею “відчуття змін” (46,7%).
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30,6

4,1

50,4

38,9

4,4

9,6

21,1

51,4

17,9

8,9

29,1

48,5

13,4

7,4

27,3

53,5

11,7

7,3

29,8

53,4

9,5

8,7

33,1

48,8

9,2

8,7

33,4

46,8

11,1

10,8

38,7

45,1

5,3

6,6

45,2

42,4

5,0

5,0

48,2

38,0

8,7

7,9

47,8

36,8

7,3

8,9

46,2

36,3

8,7

6,8

27,5

45,2

20,5

Таблиця 7
“Як Ви вважаєте, яке з наведених нижче висловлювань більше
відповідає ситуації, що склалася в країні?”,
розподіл відповідей, 1998–2019 рр. (%)

Жити
важко,
але можна
терпіти

59,9

6,1

Все не так
погано,
і можна
жити

Терпіти
наше тяжке
становище
вже
неможливо
5,4

18,3

35,2

59,4

39,9

27,3

51,7

24,8

59

29,2

48,4

30,8

52,1

2018

45,2

29,5

25,2

2019

0

Важко
сказати

42,7

37,6

17,1

51,3

43,8

36,3

21,2

26,1

56,2

43,2

16

44

70,3

41,5

Ніякого
покращення
не буде
38,8

19

2017

0

28,1

43,1

30,6

2016

0

33,7

24,3

19,6

2015

1,2

43,2

18,7

21,6

Важко
сказати

40,2

2014

2

2013

0,2

22,3

18,4

0,1

2012

12

13

0,1

14,9

19,3

0,1

11,1

0

Більшменш
налагодиться

0

2010

0,3

0,1

2008

0,4

0,2

2006

0,2

2005

0

2004

Не відповіли

2002

247

2000

Таблиця 8
“Як Ви вважаєте, у найближчий рік наше життя більш
або менш налагодиться чи ніякого покращення не відбудеться?”,
розподіл відповідей, 1998–2019 рр. (%)

0,0

2019

0,2

2018

0,1

2017

0,8

2016

0,2

2015

0,1

2014

0,2

2013

0,0

2012

0,2

2010

0,0

2008

0,0

2006

0,2

2005

0,1

2000

Не
відповіли

1998
1998
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У відповідях на запитання “Якi почуття виникають у Вас,
коли Ви думаєте про майбутнє України?” очолює список також
“надія” – 57,9% (значуще зростання порівняно з 2018 р., коли
було 43,4%, і взагалі останніми роками3).
Таким чином, хоча ми не маємо права4 стверджувати, що
саме у результаті зміни політичної влади в Україні респонденти відчули надію на краще майбутнє і пов’язують з цим очікуваним покращенням власну спроможність активно адаптуватися до змін, але все-таки зв’язок між найвищим за всі роки
спостережень оптимізмом тих, хто своїм голосуванням сприяв
зміні політичної влади, та їхніми уявленнями про себе як активних творців нової реальності видається доволі сильним.
Як би зараз не розгорталися події, важливо буде подивитися на показники адаптованості та оптимізму наступного року і
далі, адже можна припустити, що сплеск ейфорії та оптимізму
(а разом з ними і відчуття власної адаптованості) виявиться не
дуже стійким, тоді як поступове зростання тонкого прошарку
активних суб’єктів триватиме, що було б ознакою еволюціювання суспільства у напрямі демократії здорової людини.

3
Почуття “надії” щодо майбутнього України висловлювало
у 2014 р. – 48,8%, у 2015 р. – 44,2%, у 2016 р. – 44,4%, у 2017 р. – 46,7%.
4
Щоб не потрапити в пастку логічної помилки “post hoc ergo propter hoc”.
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ЧИННИКИ ІНТЕГРАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ
ОСІБ У МІСЬКИХ ГРОМАДАХ
У статті розглядаються соціокультурний і ресурсний підходи
до соціологічного вивчення чинників інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Особлива увага привертається до проблем інтеграції ВПО в міських громадах. Наголошується на важливості трьох
основних чинників успішної інтеграції ВПО у містах: доступу
до міської інфраструктури, інституційної спроможності міської
влади та соціальної взаємодії переселенців з місцевою громадою.
Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, соціокультурний
підхід, ресурсний підхід, інтеграція, міська громада.
В статье рассматриваются социокультурный и ресурсный подходы к социологическому изучению факторов интеграции внутренне
перемещенных лиц (ВПЛ). Особое внимание уделяется проблемам
интеграции ВПЛ в городских общинах. Подчеркивается важность
трех основных факторов успешной интеграции ВПЛ в городах:
доступа к городской инфраструктуре, институционной способности городской власти и социального взаимодействия переселенцев
с местной общиной.
Ключевые слова: внутренне перемещенные лица, социокультурный
подход, ресурсный подход, интеграция, городская община.
The paper focuses on sociocultural and resource-based approaches towards
studying (from a sociological perspective) factors conducive to integration
of internally displaced persons (IDPs) into a new environment. Particular attention is given to the problems related to IDPs’ integration with
urban communities. The author points out that the three following factors are
of great importance for IDPs’ successful integration in cities: easy access
to urban infrastructure, sufficient institutional capacity of municipal
authorities and positive social interactions between migrants and the host
community.
Keywords: internally displaced persons, sociocultural approach,
resource-based approach, integration, urban community.

Після російської анексії Криму та початку гібридної війни
на Донбасі наша країна опинилась перед небезпекою стрімкого зростання кількості вимушених переселенців, більшість
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з яких переміщуються в межах країни з зон, охоплених конфліктом, до інших регіонів України.
Вимушені переселенці в межах країни або, за міжнародною
термінологією, внутрішньо переміщені особи (ВПО), якими є
ті, хто вимушений залишити свої домівки та місця проживання для того, щоб уникнути наслідків збройного конфлікту,
ситуацій насильства, порушення прав людини чи стихійних
лих/техногенних катастроф, і які не пересікали державного
кордону країни громадянської належності, – є комплексною
політичною, соціальною та гуманітарною проблемою, з якою
Україна як незалежна держава раніше ніколи не стикалась.
Наплив громадян, що вимушено залишили місця свого постійного проживання у зоні збройного конфлікту та тимчасово
чи на постійній основі перебувають у інших регіонах країни, не
тільки створює додаткове навантаження на соціальні витрати
держави, а й провокує випробовування формальних і неформальних взаємозв’язків, на яких тримаються гуманітарна безпека країни та передумови для її стійкого розвитку [1, с. 292, 293].
Характеризуючи потенційні ризики, що викликані проблемою масового вимушеного переселення, вітчизняні та міжнародні експерти наголошують, що, крім суто економічних
труднощів, пов’язаних з розселенням, соціальним забезпеченням та працевлаштуванням ВПО на місцях, істотним викликом є соціально-психологічна адаптація як самих переселенців, так і населення тих населених пунктів, куди переселенці
прибувають.
Слід зазначити, що поточний стан справ у сфері ВПО має
також істотний вплив на загальну міграційну динаміку: якщо
умови забезпечення та адаптації будуть задовільними, більшість вимушених переселенців залишаться в Україні (частина
з них влаштуються на нових місцях у інших регіонах України
на сталий час, інші повернуться додому, коли ситуація там
стабілізується); якщо умови будуть неприйнятними, люди
намагатимуться виїхати за кордон або повертатимуться на
непідконтрольні території, попри невизначену ситуацію, що
там спостерігається [1, с. 293].
Для соціологічного вивчення чинників інтеграції ВПО
дослідники використовують соціокультурний та ресурсний
підходи.
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У рамках соціокультурного підходу інтеграція ВПО в приймаючих громадах інтерпретується як зближення ідентичностей, а соціологічним виміром інтеграції є культурне навчання, зміна ідентичності. Про успішність інтеграції свідчитиме
кількість конфліктів і сила напруженості між ВПО та приймаючою громадою, значення соціальної дистанції.
На окрему увагу заслуговує та обставина, що ВПО в нашій
країні не є соціально, релігійно або ідеологічно гомогенною
групою. Як зазначає К. Іващенко-Стаднік, вимушені переселенці рефлексують культурні відмінності країни, являють
собою різні соціальні страти і мають відмінні політичні погляди від консервативних прорадянських до радикально проєвропейських [2, с. 29]. На додаток, окремі зареєстровані ВПО
фактично не переселилися на контрольовану українським
урядом територію: вони отримали статус ВПО з метою отримання соціальних виплат в Україні, однак або не в змозі орендувати житло, або не мають бажання покидати свої домівки
на окупованій території. У результаті вони постійно перетинають лінію розмежування і не мають наміру інтегруватися в
нову спільноту.
На практиці співіснування ідентичностей ВПО та корінного населення і зближення ідентичностей може відбуватися
двома шляхами: асиміляції та мультикультуралізму. Ознаками інтеграції за такого підходу вважаються зближення культурних і соціальних дистанцій між ВПО та місцевою громадою. Вибір шляху насамперед залежить від того, наскільки
соціокультурна та політична різноманітність між ВПО та
приймаючими громадами розглядаються як можливість або
загроза. За даними моніторингового дослідження Інституту
соціології НАН України у 2019 р. менше 5% респондентів вважали найбільшою загрозою особисто для себе і своєї сім’ї наплив біженців, переселенців та мігрантів.
Суть ресурсного підходу полягає в тому, що ресурси розглядаються як засоби для задоволення потреб людей, інструмент досягнення відповідних цілей та вимог. Відтак інтеграція розуміється як налагодження спільного використання ресурсів ВПО та приймаючими місцевими громадами. Інтеграція ВПО визначається як ситуація, в якій приймаючі громади
та переселенці розподіляють наявні ресурси без виникнення
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додаткових конфліктів. Соціологічним виміром інтеграції є
насамперед економічна інтеграція, доступ до ринку праці,
яка є передумовою для інших типів інтеграції. Відповідно
критерієм успішності інтеграції є рівень соціально-економічного благополуччя ВПО.
Зазвичай виокремлюють чотири категорії ресурсів: особисті, матеріальні, соціальні та культурні. Для відновлення втрачених ресурсів можуть бути використані дві стратегії: заміщення ресурсів або заміна ресурсів. Звична родинна
соціальна підтримка на новому місці може бути заміщена
підтримкою від друзів, волонтерів, громадських організацій.
Прикладом заміни ресурсів є ситуація зі зміною ґендерних
ролей у сім’ї ВПО: тимчасово безробітні чоловіки можуть
взяти на себе обов’язки догляду за малолітніми дітьми або за
престарілими членами сім’ї.
Якщо порівняти доцільність використання названих підходів до реальної ситуації з ВПО в нашій країні, то більш прийнятним є ресурсний підхід [3, с. 59–60].
У рамках процедур Управління Верховного комісара ООН
у справах біженців виокремлюють три форми інтеграції:
локальна інтеграція в місцях проживання в областях, до яких
ВПО початково перемістилися; інтеграція в новому місці проживання при переселенні до інших частин країни; повернення до місця попереднього проживання та реінтеграція.
Зазвичай виокремлюють три аспекти інтеграції: соціальноекономічний, культурний та політичний.
Процес інтеграції відбувається на декількох рівнях. Насамперед це індивідуальний рівень, на якому ВПО отримує
доступ до житла, працевлаштування, освіти, соціальних та
культурних благ. Індивідуальна інтеграція проявляється в
активній соціально-економічній поведінці. На колективному
рівні відбувається інтеграція різноманітних неформальних
об’єднань та соціальних груп ВПО.
Соціологічна інтерпретація інтеграції стосовно певної соціальної групи, в даному випадку ВПО, описується такими
поняттями участі в житті суспільства, як “соціальна включеність” або “соціальне виключення”. Йдеться про ступінь
включеності зазначеної соціальної групи у взаємозв’язки з суспільством та його окремими складовими, як-то інші соціальні
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групи, інститути та структури. Вимір соціальної участі характеризує рівень залучення до формальних та неформальних мереж. Оскільки для ВПО найбільш важливими є мережі
підтримки, то доцільно зосередити увагу саме на соціальній
участі, що характеризує рівень міжособистісного спілкування. Індикаторами цього виміру виступають характеристики
як взаємовідносин із найближчим соціальним оточенням, так
і можливостей отримати від оточуючих допомогу.
Слід розрізняти два окремі явища, пов’язані з поняттям
“інтеграція” – процес і політика. Процес інтеграції відбувається скоріше спонтанно на рівні суспільства і важко піддається управлінню, тоді як політика соціальної інтеграції являє
собою сукупність адміністративних механізмів з боку відповідних державних органів. Ступінь особистої обізнаності
ситуацією з ВПО є, очевидно, одним з ключових факторів у
формуванні громадянами свого ставлення до переселенців і
поглядів на те, якою має бути політика держави щодо їх тимчасового влаштування та подальшої долі.
Національна система моніторингу ситуації з ВПО свідчить,
що одностайна більшість переселенців проживають у містах.
Їхні потреби відрізняються від потреб місцевого населення
насамперед через відсутність власного житла та пов’язаних з
цим додаткових витрат на оренду, а також відсутність особистих контактів, важливих для працевлаштування в містах з недостатньо розвиненими каналами інформування про вільні
вакансії. Крім цього, соціальна інфраструктура приймаючих
міст у більшості випадків не розрахована на швидке збільшення населення і тому не може забезпечити безперешкодного
доступу ВПО до закладів освіти та охорони здоров’я.
Соціальну інтеграцію ВПО в міських громадах доцільно
розглядати передусім як взаємну адаптацію між приймаючою громадою та мігрантами як окремими індивідами, так
і групи в цілому. Для оцінки процесу інтеграції дослідники аналізують, чи наближається з часом поведінка мігрантів
до поведінки місцевого населення за різними показниками:
володіння мовою, розмір заробітної плати, ймовірність знайти роботу, користування соціальною допомогою, наявність
власного житла чи оренда, частота спілкування з сусідами,
участь у виборах.
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Таке розуміння інтеграції узгоджується з очікуваним
результатом реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадженням довгострокових рішень щодо
внутрішнього переміщення на період до 2020 р.: внутрішньо
переміщені особи більше не потребуватимуть специфічної
допомоги та зможуть реалізовувати свої права без обмежень
на рівні з іншими громадянами. Водночас сама політика інтеграції ВПО на місцях потребує спеціального аналізу для пошуку відповідей на запитання, наскільки така політика відповідає сучасним практикам, які українські особливості її змісту
та наскільки вона є ефективною.
Враховуючи досвід проведення міжнародних моніторингових досліджень інтеграції вимушених переселенців1 та
доступність даних в Україні2, можна виділити три основні
сфери інтеграції ВПО у містах: доступ до міської інфраструктури, спроможність міської влади та взаємодія. Політика інтеграції визначається локальним контекстом: віддаленістю від
лінії розмежування, кількістю ВПО, розвиненістю соціальної
інфраструктури міста та наявного досвіду міської влади.
На окрему увагу заслуговує доступ ВПО до ринку праці,
оскільки в пошуку роботи вагому роль мають неформальні
зв’язки для встановлення яких потрібен час.
Успішність інтеграції ВПО в міських громадах залежить
як від самих переселенців, так і від приймаючих громад,
тобто місцевих жителів, влади та громадянського суспільства. Оскільки процес інтеграції відбувається здебільшого на
індивідуальному рівні, особливе значення мають інституції
соціальної сфери (заклади соціального захисту, заклади освіти та охорони здоров’я).
Перспективним для соціологічного вивчення чинників інтеграції вимушених переселенців у міських громадах є індекс
1
Звіт Національної моніторингової системи щодо ситуації з ВПО за
грудень 2017 року; Всеукраїнське опитування щодо стосунків внутрішньо
переміщених осіб та приймаючих громад в Україні (КМІС 2016); Комплексне
соціологічне дослідження в рамках програми “Експертна підтримка
реалізації Проекту “Надзвичайна кредитна програма для відновлення
України” (КМІС 2018).
2
Індекс інтеграції внутрішньо переміщених осіб. URL: https://cedos.org.ua/
uk/vpo-integration-index/methodology
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інтеграції ВПО, розроблений аналітичним центром CEDOS3
як інструмент для оцінки та вимірювання можливостей
інтеграції цієї категорії населення. Зазначений індекс сфокусований на оцінці інституційної спроможності міста,
налаштованості місцевої влади та соціальної інфраструктури
адаптувати ВПО до нових умов проживання та інтегрувати їх
до місцевої громади.
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СПРИЙНЯТТЯ НАСЕЛЕННЯМ УКРАЇНИ
СТВОРЕННЯ НОВОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
Аналізується ставлення населення України до появи нової Православної Церкви України (ПЦУ). Демонструється, що канонічна легітимація незалежної від Росії національної Церкви на даний час суттєво
не вплинула на зміну ставлення до неї. Хоча позитивне ставлення
до створення ПЦУ й переважає як серед усього населення, так і серед
православних віруючих, проте така перевага є відносною та має суттєві відмінності в різних групах населення (регіональних, національних, конфесійних). Тобто створення ПЦУ наразі не є чинником, що
єднає суспільство. Також важливим аспектом є висока міра політичної зумовленості підтримки ПЦУ та зв’язок між цією підтримкою
та загальними ціннісними орієнтаціями громадян.
Ключові слова: православні Церкви, УПЦ МП, УПЦ КП, ПЦУ, релігійний чинник, Україна, цінності.
Анализируется отношение населения Украины к появлению новой
Православной Церкви Украины (ПЦУ). Демонстрируется, что каноническая легитимация независимой от России национальной Церкви
в данный момент существенно не повлияла на изменение отношения
к ней. Хотя позитивное отношение к созданию ПЦУ преобладает как
среди всего населения, так и среди православных верующих, однако
такое преобладание является относительным и имеет существенные отличия у разных групп населения (региональных, национальных,
конфессиональных). То есть создание ПЦУ на данный момент не является фактором, объединяющим общество. Также важным аспектом
является высокая мера политической обусловленности поддержки
ПЦУ и связь между этой поддержкой и общими ценностными ориентациями граждан.
Ключевые слова: православные Церкви, УПЦ МП, УПЦ КП, ПЦУ,
религиозный фактор, Украина, ценности.
The paper examines the attitude of Ukraine’s population to the establishment of the Orthodox Church of Ukraine (OCU). As a new national Orthodox church acting independently of Russia, OCU was canonically recognised in 2018. However, the recent data of the “Ukrainian Society” survey
suggest that this event has not led to a considerable change in respondents’
opinions on this institution. On the one hand most Ukrainians are display256
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ing a positive attitude towards OCU, but on the other, there are significant
differences in respondents’ answers according to their ethnicity, region of
residence and belonging to a particular denomination. Thus, the establishment of the Orthodox Church of Ukraine does not seem to be a consolidating
factor for Ukrainian society so far. Another noteworthy point is that public
support for OCU is to a great degree political in nature, and it correlates
with the respondents’ basic value orientations.
Keywords: the Orthodox churches, the Ukrainian Orthodox Church under the Moscow Patriarchate (UOC-MP), the Ukrainian Orthodox Church
under the Kyiv Patriarchate (UOC-KP), the Orthodox Church of Ukraine
(OCU), religious factor, Ukraine, values.

В українському суспільстві, як і в будь-якому іншому, є
чимало питань, які мають неоднозначне сприйняття. Одним
із таких питань уже багато років є майбуття функціонування православної Церкви. Особливістю релігійної ситуації в
Україні є поділ переважної більшості православного загалу
(який, своєю чергою, становить абсолютну більшість релігійних людей) між двома Церквами, які мають приблизно однакову значущість у релігійному полі, і при цьому вносять до
суспільно-релігійних відносин елемент політичної боротьби.
Адже одна з цих Церков (офіційно вона має назву Українська
Православна Церква, але надалі в тексті будемо використовувати назву, яка переважно використовується в аналітичних
текстах, а саме Українська Православна Церква Московського
Патріархату – УПЦ МП) веде свою тяглість від відтвореної в
1943 р. Руської Православної Церкви (РПЦ) і залишається підпорядкованою останній. Другою ж Церквою до кінця 2018 р.
була Українська Православна Церква Київського Патріархату
(УПЦ КП), створена в результаті від’єднання від РПЦ після набуття Україною незалежності. Ця Церква позиціонувала себе
як національна, існування якої є частиною процесу набуття
незалежності від Росії, але її проблемою була невизнаність з
боку інших православних Церков (що є принципово важливим у православному середовищі).
Протистояння між УПЦ МП і УПЦ КП протягом усього
періоду незалежності ставало реальним чи потенційним чинником соціальної напруженості та нестабільності, адже воно
з соціологічного погляду вело або до формування соціальних
груп, які вступали в конфлікт, або до включення релігійної
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легітимації до конфліктів між різними соціальними групами.
Зокрема, базою таких конфліктів на мікрорівні ставали боротьба (іноді насильницька) за паству та храми, а на мезо- та
макрорівнях – зв’язок цих двох Церков із соціально-політичними силами, які підтримують протилежні проекти розвитку
України, а саме проект інтеграції із західним світом (зокрема з
Європейським Союзом), та проект реінтеграції з Росією. Адже
УПЦ КП завжди позиціонувала себе як прозахідна Церква
(блокуючись з тими політичними силами, які просували “західний” проект), тоді як УПЦ МП завжди підтримувала орієнтацію країни на Росію (блокуючись з відповідними політичними гравцями).
У 2017–2018 рр. тодішня українська влада, з огляду на
триваючий з 2014 р. збройний конфлікт з Росією, активізувала дії, спрямовані на канонічну легітимацію національної
Церкви, результатом чого стало створення в грудні 2018 р.
шляхом об’єднання УПЦ КП та ще однієї православної
Церкви (УАПЦ) нової церковної структури – Православної
Церкви України (ПЦУ). Ця Церква отримала визнання від
православного Вселенського патріархату, а нещодавно й від
Елладської Православної Церкви, і сподівається надалі отримувати визнання й від інших православних Церков. Фактично
ПЦУ замінила УПЦ КП як претендент на формування єдиної національної незалежної від РПЦ православної Церкви в
Україні (на противагу залежній від РПЦ УПЦ МП), а, відповідно, в якості Церкви, яка як мінімум суперничає з УПЦ МП,
а скоріше перебуває з останньою у відносинах антагонізму.
Причому, зважаючи на наявність обмеженого визнання в православному світі, позиції ПЦУ в суспільстві є більш сильними,
ніж ті, які мала УПЦ КП.
Процес утворення ПЦУ теоретично був внутрішньою церковною справою, яка стосувалася лише вірян тих Церков, на
базі яких вона створювалася. Але цей процес набув широкого
суспільного розголосу у результаті його очевидного зв’язку з
тим суспільним протистоянням з приводу стратегічного курсу України, яке отримало потужний імпульс після Революції
Гідності. Тож і ставлення до цього процесу було доволі неоднозначним. Зокрема, за даними опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва в травні
2018 р., ідею створення помісної автокефальної православної
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Церкви підтримувало близько третини населення, тоді як
близько 1/5 частини не підтримувало, решта ж або не визначилася в цьому питанні, або їй було байдуже [1]. Тобто для
чималої частини населення цей процес залишався неприйнятним, причому відповідне ставлення помітно відрізнялося
в різних регіонах нашої країни. А саме, рівень негативу був
помітно більшим в Східному та Південному регіонах – відповідно 28% та 24%, на відміну від 12% у Західному та 18% у
Центральному регіонах. Також значно гірше до процесу утворення нової Церкви ставилися віряни УПЦ МП. Серед них
підтримували цей процес 24%, а не підтримували – 39% [1].
Нині, коли утворення нової Церкви стало фактом, ставлення до неї дещо змінилося, але все ж залишається неоднозначним. В аналізованому моніторинговому опитуванні Інституту
соціології НАН України більшою чи меншою мірою підтримали створення ПЦУ близько 49% опитаних, натомість 26%
не підтримали, близько 15% не мають власної думки з цього
приводу, а близько 10% заявили, що нічого не знають про такі
події. Тобто хоча серед респондентів переважає позитивне
ставлення, проте така перевага є не абсолютною, а відносною.
Якщо ж враховувати лише тих осіб, які мають уявлення про
утворення нової Церкви, то рівень підтримки становитиме
більше половини опитаних (54%), тоді як близько 29% – це ті,
хто не підтримує ці реалії (табл. 1). Тож і в цьому випадку перевага позитивного ставлення не є великою.
Неоднозначність ставлення до створення нової Церкви
особливо помітна, якщо порівняти позиції представників різних регіонів. Адже в цьому випадку ми побачимо, що лише
в Західному регіоні має місце однозначна підтримка (рівень
якої тут сягає близько 75%), тоді як уже в Центральному регіоні рівень підтримки становить близько 54%, а в Південному
та Східному регіонах – лише близько 28%. Причому в останніх
двох регіонах низький рівень підтримки поєднується з високим
рівнем негативного ставлення (більше 40% представників
цих регіонів не підтримують створення нової Церкви) (рис. 1).
Помітно значущою в цьому питанні виявилася національна належність респондентів. Адже якщо серед тих, хто ідентифікував себе як українців, про підтримку заявили близько
51%, а про не підтримку близько 24% (тобто підтримка майже
удвічі перевищує негативне ставлення), то серед тих, хто іден259
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Таблиця 1

% всіх опитаних

% тих, хто
обізнаний
з фактом
утворення
нової Церкви
26,1
27,9
11,9
17,0
17,1

Ставлення до створення об’єднаної
Православної Церкви України 2019 р.

Становлення

23,6
25,2
10,7
15,3
15,4

ɉɿɜɞɟɧɶ

27,7

ɋɯɿɞ

27,6

47,5

10,8

14,1

-

10,3

9,8

9,7
20,7

16,9

53,8

ɐɟɧɬɪ

41,3

19,6

Цілком підтримують
Скоріше підтримують
Скоріше не підтримують
Зовсім не підтримують
Важко сказати
Нічого не знають
про утворення нової Церкви

4,7
11,3

100%
90%
8,7

Ɂɚɯɿɞ

75,3

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ɇɿɱɨɝɨɧɟɡɧɚɸɬɶɩɪɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨʀɐɟɪɤɜɢ
ȼɚɠɤɨɫɤɚɡɚɬɢ
ɋɤɨɪɿɲɟɱɢɡɨɜɫɿɦɧɟɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɐɿɥɤɨɦɱɢɫɤɨɪɿɲɟɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ

Рисунок 1. Регіональні відмінності ставлення
до створення об’єднаної Православної Церкви України, 2019 р.,
(% у відповідних групах)
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тифікував себе як росіянина, ситуація виявилася протилежною – тут відповідні показники дорівнювали вже близько 26%
та 54% (тобто негатив більш ніж удвічі перевищив позитив).
Причому серед росіян основну масу негативу склало категоричне неприйняття (табл. 2). Тож можна припустити, що росіяни сприймають появу ПЦУ скоріше як дії, спрямовані проти них як етнічної групи.

Зовсім не підтримують

Скоріше не підтримують

Скоріше підтримують

Цілком підтримують

15,9

13,2

10,5

26,0

24,6

Українці

10,5

9,7

43,5

10,5

16,1

9,7

Росіяни

Таблиця 2
Ставлення до створення об’єднаної
Православної Церкви України в основних національних групах
2019 р., (% у відповідних групах)

Важко сказати
9,8

Ставлення

Нічого не знають про утворення нової Церкви

Проблема створення нової національної православної
Церкви насамперед природно стосується тих віруючих, які є
православними. Адже теоретично ця нова Церква має єднати саме їх. Проте високий рівень підтримки даної події має
місце серед представників греко-католицького сповідання
(серед них рівень підтримки становить 78%), тоді як серед
тих респондентів, які ідентифікували себе як православних,
більшу чи меншу підтримку висловили 48%, а близько 28%
висловилися негативно. Натомість серед нерелігійних респондентів позитивне та негативне ставлення поширене приблизно однаково, охоплюючи близько 1/3 представників
даної групи (табл. 3).
Тож можна сказати, що питання створення ПЦУ (та пов’язане з ним питання протистояння з УПЦ МП) продовжує залишатися тим питанням, яке скоріше роз’єднує населення
нашої країни.
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14,1

24,0

30,2

Не
релігійні
31,7

9,5

14,1

28,4

Православні
48,0

3,4

13,8

5,2

Грекокатолики
77,6

Групи респондентів

Таблиця 3
Ставлення до створення об’єднаної Православної Церкви
України у представників різних за віросповіданням груп1 2019 р.,
(% у відповідних групах)
Становлення
Цілком чи скоріше підтримують
Скоріше чи зовсім
не підтримують
Важко сказати
Нічого не знають про утворення
нової Церкви

У процесі боротьби за створення ПЦУ (яке значною мірою
є канонічною легітимацією УПЦ КП) одним з аргументів на
користь таких дій було те, що саме невизнаність УПЦ КП
з боку інших православних Церков (і, відповідно, сумніви в
її канонічності та дієвості її таїнств) є тією перешкодою, яка
заважає вірянам УПЦ МП перейти до незалежної від Росії
Церкви. Але після створення ПЦУ помітного перетоку кліру
та вірян до останньої не відбувалося. Так само не відбулося
кардинальних зсувів у сприйнятті ПЦУ з боку прихильників
УПЦ МП. Як уже згадувалося, в опитуванні фонду “Демократичні ініціативи” в травні 2018 р. серед вірян УПЦ МП 24%
підтримували перспективу створення нової Церкви, 39% не
підтримували, решта ж або не визначилася, або була байдужою до цього питання. В аналізованому ж моніторинговому
опитуванні Інституту соціології НАН України серед осіб, які
визначили себе як належних до УПЦ КП, підтримку створення ПЦУ висловили близько 34%, тоді як близько 51% висловили негативне ставлення (табл. 4). Тобто можемо бачити, що
хоча рівень підтримки з боку вірян УПЦ МП дещо зріс, проте
й поширеність негативного ставлення зросла. Також у цьому
питанні не сформувалося переважаючої думки серед дово1
В опитуванні релігійність респондентів вимірювалася запитанням
“До якого віросповідання Ви себе відносите? ” з варіантами відповідей “Нерелігійний”, “православ’я”, “католицизм”, “греко-католицизм”, “протестантизм”,
“іслам”, “юдаїзм”, “інше”.
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лі чисельної групи православних, які не належать до певної
Церкви2. Зокрема, близько 1/3 цієї групи підтримали створення ПЦУ, і стільки ж не підтримали (решта або не сформувала думки щодо цього, або взагалі не обізнана з відповідними
процесами).

7,4

Віряни УПЦ
МП
33,5
51,0
8,2
18,7

“Нецерковні”
православні
32,5
31,7
17,1

Таблиця 4
Ставлення до створення об’єднаної
Православної Церкви України представників
різних за віросповіданням груп, 2019 р., (% у відповідних групах)

Ставлення
Цілком чи скоріше підтримують
Скоріше чи зовсім не підтримують
Важко сказати
Нічого не знають про утворення нової
Церкви

Зважаючи на кардинальні відмінності зовнішньополітичних орієнтацій ПЦУ та УПЦ МП, цілком очікувано ставлення
до створення ПЦУ тісно пов’язане з відповідними орієнтаціями респондентів. Зокрема, мають місце дзеркальні оцінки серед тих, хто позитивно та негативно ставиться до приєднання
України до союзу Росії та Білорусі. Тобто серед респондентів,
які позитивно ставляться до вступу в цей союз, близько 58% не
підтримують створення ПЦУ, а підтримують лише 22%; натомість серед тих, хто негативно налаштований до цього союзу,
близько 62% підтримують ПЦУ, і лише 14% не підтримують.
І так само підтримка ПЦУ вирішальним чином залежить від
ставлення до вступу до ЄС; серед тих, хто підтримує вступ до
цього об’єднання, близько 63% підтримують і створення ПЦУ,
тоді як серед тих, хто не бажає вступати до ЄС, близько 61% не
підтримують і створення ПЦУ (табл. 5).
2
В опитуванні тим респондентам, які визначили себе як православні, пропонувалося визначити свою церковну належність, і, крім варіантів, пов’язаних
з належністю до ПЦУ, УПЦ МП та інших православних Церков, містилися
варіанти “Відвідую храми, але не знаю, до якої саме Церкви вони належать”
та “Є просто православним, не належу до жодної з Церков”. Тих, хто обрав
ці два варіанти відповідей (вони становлять близько 39% з православного
загалу), позначимо як “нецерковних” православних (в сенсі відсутності належності до певної церковної організації).
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16,0

13,6

62,4

Негативне

16,4

19,4

28,1

36,1

Не
визначене

9,5

11,0

57,8

21,7

Позитивне

9,6

9,3

61,1

20,0

Негативне

14,0

20,1

28,0

37,8

Не
визначене

8,3

15,9

13,2

62,6

Позитивне

Ставлення до вступу
до ЄС

8,1

Ставлення до приєднання
до союзу Росії й Білорусі

Таблиця 5
Ставлення до створення об’єднаної Православної Церкви
України залежно від геополітичних орієнтацій респондентів,
2019 р., (% від всіх опитаних)

Ставлення до
створення ПЦУ

Цілком чи скоріше підтримують
Скоріше чи зовсім не підтримують
Важко сказати
Нічого не знають
про утворення
нової Церкви

Наведені вище розподіли відповідей стосуються всіх опитаних, але якщо ми врахуємо лише православних респондентів,
то ці розподіли відрізнятимуться доволі незначно. Це свідчить про те, що легітимація національної незалежної Церкви
для українських віруючих є справою, яка пов’язана не
з релігійними, а з суспільно-політичними питаннями.
Такий висновок цілком підтверджується й помітним зв’язком між підтримкою/не підтримкою створення ПЦУ та відчуттям гордості за свою країну. Якщо серед тих респондентів,
які дуже або скоріше пишаються тим, що вони є громадянами
України, близько 56% більшою чи меншою мірою висловили
підтримку утворенню ПЦУ, то серед тих, хто зовсім чи скоріше не пишається своїм громадянством, таку підтримку висловили лише 24% (натомість близько 61% висловилися щодо
цього негативно, рис. 2).
Крім цього, для ставлення до появи нової Церкви суттєвими є загальні ціннісні орієнтації. Зокрема, у моніторинговому опитуванні ставилося запитання щодо сприйняття тієї
ліберально-капіталістичної системи цінностей, яка просува264
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Рисунок 2. Зв’язок між гордістю за українське громадянство
та ставленням до створення об’єднаної Православної Церкви
України, 2019 р., (% у відповідних групах)

ється в публічному просторі протягом періоду незалежності
(це цінності приватної власності, збагачення, індивідуалізму,
прагнення до особистого успіху). І прийняття чи неприйняття цих цінностей помітно пов’язані з підтримкою ПЦУ. Якщо
серед тих, хто позитивно сприймає таку систему цінностей,
близько 61% підтримали створення ПЦУ, то серед тих, хто не
сприймає відповідні цінності, підтримка ПЦУ значно нижча і
становить близько 39% (рис. 3).
Такі самі відмінності між особами, які декларують свої
орієнтації на західноєвропейські чи східнослов’янські цінності. Серед осіб, які задекларували близькість цінностей країн
Західної Європи, підтримали ПЦУ близько 65% (не підтримали – близько 13%), тоді як серед тих, хто задекларував близькість цінностей східнослов’янських країн, підтримали утворення ПЦУ близько 38% (не підтримали – близько 40%).
Неоднозначною є не лише оцінка факту створення ПЦУ, а
й оцінка перспектив впливу цього процесу на майбутню полі265
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Рисунок 3. Зв’язок між сприйняттям ліберальних цінностей
та ставленням до створення об’єднаної Православної Церкви
України, 2019 р., (% у відповідних групах)

тичну ситуацію в Україні. Зокрема, позитивного впливу очікують близько третини респондентів, тоді як близько 18% очікують негативного впливу, а 28% вважають, що ці події ніяк не
вплинуть на політичну ситуацію.
Таким чином, у питанні сприйняття українським суспільством створення нової православної Церкви (фактично – легітимації тієї УПЦ КП, яка була створена в 1992 році), можна
відзначити кілька аспектів. По-перше, на сьогодні створення
цієї Церкви не стало чинником єднання суспільства, як на це
сподівалися пропоненти цього процесу. Переважно всі зацікавлені сторони залишилися на своїх позиціях, і суттєвих зсувів у церковній належності православних не відбулося (що не
виключає майбутніх зрушень у цьому напрямі у разі продовження процесу визнання ПЦУ іншими помісними Церквами).
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А з цього випливає, що ці церковні процеси хоча й не призвели
до появи нових точок протистоянь, але деякою мірою ведуть
до закріплення існуючих протистоянь, базованих на ціннісних відмінностях різних груп населення. По-третє, питання
змін у статусі національної незалежної Церкви та подальшого
розвитку останньої не є самоцінним для переважної більшості
як прихильників, так і противників цих процесів. Це питання
скоріше є частиною ширшого протистояння соціальних груп,
які мають прозахідні та антизахідні орієнтації. Відповідно, не
варто очікувати на швидкі зрушення в проблемі протистояння двох православних Церков в Україні, а тим більше не варто
намагатися політичними засобами підтримувати діяльність
однієї з цих Церков за рахунок іншої.
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SOCIAL EXPECTATIONS AND REALITY
IN UKRAINIAN SOCIETY
У статті розглядаються деякі ознаки соціальної держави та відстежується їхня присутність в українському суспільстві. Аналізується
співвідношення очікувань і реальності для українських громадян у сфері
соціальної політики та реформ. Робляться висновки з приводу наявності соціальної держави в Україні.
Ключові слова: соціальна держава, реформи, громадянське суспільство, відповідальність, пасивність.
В статье рассматриваются некоторые признаки социального государства и отслеживается их присутствие в украинском обществе. Изучается соотношение ожиданий и реальности для украинских граждан
в сфере социальной политики и реформ. Делаются выводы по поводу
наличия социального государства в Украине.
Ключевые слова: социальное государство, реформы, гражданское общество, ответственность, пассивность.
The article gives a description of some key characteristics of a social (welfare) state and discusses if they are present in Ukrainian society. Drawing on the data of the “Ukrainian Society” nationwide
survey, the author analyses how well respondents’ expectations of the government’s social policy and reforms are being met. The analysis serves as a
basis for reflection on whether Ukraine can be currently considered a fullfledged welfare state.
Keywords: social (welfare) state, reforms, civil society, responsibility, passivity.

Article 1 of the Constitution of Ukraine says: “Ukraine is a sovereign and independent, democratic, social, legal state”.
How much does it coincide with reality and how do the citizens
of our state feel comfortable and protected in their country, what
does it depend on, in their opinion, and what efforts do they make
for this purpose?
All these issues have increasingly dominated minds of many
citizens lately while the level of satisfaction and living comfort,
which is provided by social benefits for a number of our citizens,
is rapidly declining.
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Ukraine is proclaimed as a social (welfare) state in which people, their life and health, honour and dignity, integrity and security
are recognised as the highest social value. The state is for man, and
not vice versa – this is the content of many constitutional norms
that determine the state policy in the social sphere and ensure
the social orientation of the economy. The Constitution provides
equal conditions for the development of each individual, the
possibility of using his abilities for his own and public benefit.
An important sign of a social state is not only recognising but also
promoting the satisfaction of the interests of all social groups and
segments of the population, as well as strengthening on this basis
the social accord and unity of the people.
The concept of a social state arose in the 19th century during
the period of “Prussian socialism”. No wonder this term sounds in
German –Sozialstaat. The French economist Michel Albert classified the following types of capitalism: neo-American / Anglo-Saxon and Rhine, aka “social”.
The latter model was put into practice by Ludwig Erhard, an
outstanding German economist, author of the “well-being for all”
theory [1, p. 17]. Today, the economic model of Germany can be
termed “social liberalism”, which provides, on the one hand, maximum economic freedom and the liberation of the entrepreneurial
spirit, and on the other, the existence of a powerful block of social
security guaranteed by the state. The concept of a social market
economy was first formulated, paradoxically, in the difficult postwar years by the German economist Alfred Müller-Armack, who
was always in the shadow of the more famous Erhard. According
to the Müller-Armack concept, neither the state nor private business should have a monopoly on global decision-making, and as
far as their ultimate goal is concerned, they should all serve ordinary people and their interests. The basic principles of this model
are the striving for full employment, social justice, protection of
free competition by limiting monopolies, comprehensive maintenance of continuous economic growth, trade promotion and a
stable national currency. But in reality, the main principle is the
existence of a consensus between the state, business and employees regarding the redistribution of national product. It is because
of the lack of such consensus, such things as shadow economy and
poverty occur. This is the situation in Ukraine.
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In this article, we will touch upon just the second block of the
Ludwig Erhard model, that is, social security of the population.
In the first half of the 1990s, ideas and processes of the formation
of a social state began to spread to the European post-socialist countries: Hungary, Poland, Slovakia, the Czech Republic and others,
then to the CIS countries. Several years of efforts to democratise the
social system in all countries of Central and Southeastern Europe
resulted in new constitutions, in which a change in the role of the
state and its functions was enshrined. Ukraine was no exception,
but unfortunately, to implement constitutional provisions it is still
necessary to go through some stages. Most of the countries of the
“socialist community” of Central and Southeastern Europe faced
significant social problems and tried to solve them as early as the
1950–80s. At that time, they went through periodic crises that forced
them to overcome the negative consequences of mistakes of the party and state leadership by carrying out the most urgent reforms.
Some indicators from our monitoring will probably help us understand what society thinks about respecting constitutional rights.
The reforms
Over the past five years, in our country, the authorities have
been so keen on introducing the reforms of various structures,
including such absolutely fundamental ones as education, health
care, and social welfare payments (pension reform).
Answering the question “Try to evaluate which of these changes have had the most negative impact on life in this country?”,
most people highlighted three main negative changes: reforming
school education, changes in health care system and changes in
pension system. We can see that people are not satisfied with these
reforms and believe them to be failure.
Reforming social policies could lead to positive results, as well
as reforms in the education system, in health care system and
other areas of citizens’ life, but how successful did they turned out
to be and how are people happy with them? Our survey has such
an indirect question regarding these reforms.
Society passivity
There is direct relationship between the ability of people to
stand up for their rights or against neglecting their rights and the
rate of satisfying their requirements.
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28.1%

35.2%

26.3%

Table 1
Try to evaluate which of these changes have had the most negative
impact on life in this country?
Reforming school education (beginning of the implementation
of the first “Ukrainian New School” programme)
Changes in the health care system (free choice of your own
doctor, “Available Medicines” programme)
Changes in pension provision (system of calculating pensions)

We can often see that if there is violation of citizens’ rights in European countries, people immediately come out with demands to
stop certain actions or to consider their demands. As far as Ukraine
is concerned, not many people are ready to assert their rights.
In 2019, being asked the question: “In your opinion, how likely
are mass protests in your city / town / village against a decline
in the standard of living or for the protection of rights?”, 62.2%
said that protests in their city were unlikely to happen. In 2018, the
same answer was given by 47.9% of respondents.
But the most indicative thing is that even if such meetings were
held, only 17.4% of people answering the question “Would you
take part in them?” said “Most likely would”, while in the previous year 29.1% were ready to rally for their rights.
Unfortunately, Ukrainians are generally rather passive in social
and public life. The proof of this fact can be seen in the table below.
As we can see, the largest number of affirmative answers is
given precisely to those questions where sometimes it is not even
necessary to leave home: “Convinced friends, relatives, acquaintances in the correctness of my political views” – 22.8%, “Discussed
social and political issues on social networks“ – 12.5%. However,
“helping veterans or ATO fighters, e. g. by transferring money”

2018
47.9%
23.0%
29.1%

2019
62.2%
23.0%
14.8%

Table 2
In your opinion, how likely are mass protests in your city / town /
village against a decline in the standard of living
or for the protection of rights?
Unlikely
Difficult to say
Very likely
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2018
45.0%
25.9%
29.1%

2019
58.7%
23.9%
17.4%

Table 3
If such protests or rallies took place, would you participate?
Unlikely
Difficult to say
Likely

2.6%

3.9%

12.5%
11.2%
7.9%

22.8%

Table 4
In which sociopolitical activities have you personally participated
over the past 12 months?
Convinced friends, relatives, acquaintances in the correctness
of my political views
Discussed social and political issues on social networks
Have not bought certain goods for political reasons
Donated money to volunteers, the army, charities
Participated in the work of public organisations, social
movements, parties
Engaged in volunteer work, treatment and support of ATO (JFO)
warriors, supported internally displaced persons

was marked by only 7.9%, “volunteer activity” – 2.6%, and work
in public organisations – 3.0%.
Personal responsibility
Unfortunately, in our society, there is an opinion that the authorities will solve our problems, but in reality no one except us
will and should find solutions to our problems.
As can be seen from the answers, people do not hold themselves
responsible at all, but at the same time they consider other citizens
to be responsible.
Apparently, this happens because people globally understand
that they are responsible for their own choice, but, at the same time
they think that no one can change anything on their own. This is
most likely just because there is no unity in society, people do not
feel any kind of common actions. By and large, this is the result
of the absence of civil society, which should form and uphold the
rights and freedoms prescribed by the form of a social state.
But here we can also say that the recent elections have actually shown that people can make their choice to elect and not to
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37.3%
36.0%
15.8%
8.5%
2.4%

O. Burova

Table 5
In your view, how far are the citizens of Ukraine responsible
for a state of affairs in the country?
Fully responsible
Somewhat responsible
Difficult to say
Somewhat not responsible
Not responsible at all

8.1%
36.9%
46.0%
9.0%

Table 6
How far are you personally responsible for a state of affairs
in Ukraine overall?
Completely
Partially
Not at all
Difficult to say

elect certain people, that unity and determination to support their
rights and freedoms is their own responsibility.
The political system of the Ukrainian state is such that Ukraine
is a democratic state with a republican form of government, that
is, citizens have the right to elect the legislative body, elect the
President, and participate in the work of local governments. But
as we can see from the above survey, Ukraine does not have a fullfledged social state. Moreover, in social sphere, its position is not
in line with European standards.
I think that there are sound and sensible forces in the country, and
they are able to confront the process of social destruction of the state.
The sooner they could self-organise, the better. Today, in my
opinion, methods of self-organisation of the deceived and destitute population deserve a thorough study.
Contribution of scientists to this process seems to be their honest and highly professional work in this direction.
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WHAT DOES THE DONBAS THINK ABOUT
UKRAINE’S GEOPOLITICAL BENCHMARKS?
NOTES ON THE MAIN PRE-WAR TENDENCIES
AND THEIR SUBSEQUENT IMPLICATIONS
Аналіз даних опитування «Українське суспільство» свідчить про
те, що, з огляду на геополітичні орієнтації, ані до, ані після 2014 року
Донбас не демонстрував різко негативного ставлення до стратегічних цілей української держави, нині закріплених у Конституції. Хоча
підтримка курсу на інтеграцію з ЄС та НАТО є наразі найнижчою
в Донбасі, динаміка змін громадської думки є подібною до тієї, що спостерігається в інших реґіонах. Для реалізації майбутніх цілей Донбас,
як і більшість інших реґіонів, потребує більш детального та інструментального розуміння розвитку в контексті обраного геополітичного
курсу (що передбачає обговорення та тлумачення широкій аудиторії
економічних, безпекових, соціальних, культурних аспектів того чи
іншого напряму інтеграції).
Ключові слова: Донбас, геополітичні орієнтації, ЄС, НАТО.
Анализ данных опроса «Украинское общество» свидетельствует о
том, что, в контексте геополитических ориентаций, ни до, ни после
2014 года Донбасс не проявлял резко негативного отношения к стратегическим целям украинского государства, ныне закрепленных в Конституции. Хотя поддержка курса на интеграцию с ЕС и НАТО пока
остается самой низкой в Донбассе, динамика изменений общественного мнения аналогична той, которая наблюдается и в других регионах.
Для реализации будущих целей Донбасс, как и большинство других
регионов, требует более детального и инструментального понимания развития в контексте выбранного геополитического курса (что
предполагает обсуждение и разъяснение широкой аудитории экономических, оборонных, социальных, культурных аспектов того или иного
направления интеграции).
Ключевые слова: Донбасс, геополитические ориентации, ЕС, НАТО.
The analysis of the “Ukrainian Society” data indicates that, in the context of
geopolitical orientations, neither before nor after 2014 has the Donbas taken
sharply negative attitudes towards the strategic goals of the Ukrainian state,
now laid down in the Constitution. Although pro-European and pro-NATO
orientations still remain the weakest in the Donbas, the dynamics of attitudes
are similar to those in other regions. It is concluded that, to implement the
future geopolitical goals, the Donbas, like most other regions, needs a more
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detailed and instrumental understanding of the development context associated with different geopolitical orientations (with economic, security-related, social and cultural issues discussed and explained to a wider audience).
Keywords: the Donbas, geopolitical orientations, the EU, NATO.

Grasping the Donbas: Introductory remarks on the context. As an
important milestone of the national discussions over Ukraine’s
development path, in February 2019 the Ukrainian parliament
voted to change the Constitution to make joining the EU and NATO
priorities for Ukraine. However, until the two aims were taken
to be enshrined in the main law, they had been widely used as a
“red rag” for triggering and waving “regional geopolitical cleavages” before and during the conflict [1: 54, 56]. Since Euromaidan
in Kyiv and its dramatic aftermath across other regions, the lack of
consensus over geopolitical orientations of the Ukrainian state is
one of the most sensitive, if not the main, pivotal topics of disintegration talks in Ukraine at different communication levels. Recent
media publications based on the research in the occupied territories out of Ukraine’s control since 2014 [2] keep triggering speculations on the growing cleavages of geopolitical orientations in the
Donbas and Ukraine. Irrespective of the methodological and ethical limitations of such analysis, misleading generalisations are being made regarding overall public opinion in the region which, for
the sake of the unitary state’s successful development, should be
better isolated by a wall or suspended with a symbolic “concrete
ellipsis” [2]. Yet, no grounded empirical studies are available so
far to prove the eternal pro-Russian, as well as the irreconcilable
anti-European and anti-NATO nature of the Donbas as compared to the rest of Ukraine. Too many facts, from the recently discovered archival data on the anti-Soviet strikes and thedissident movement in the Donbas in the 1950–70s [3: 32–43]
to enthusiastic mass involvement of volunteers in organising the European Football Cup in 2012, which became a breakthrough in the
“sociocultural blockade created by the local elite” [4, 5], give evidence of a far more complex picture of the region’s orientations than
it is widely accustomed [6: 230–235].
Before we try to address the issue of cross-regional geopolitical
attitudes, drawing upon the “Ukrainian Society” data, let us underline the following.
First, for five years since the conflict has the Donbas been
divided by the contact line into the occupied and Ukrainian government-controlled zones. From this time on, no generalisation of
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the Donbas as one region is applicable. Different parts within
it live different lives, and no reliable survey is possible as yet to
estimate the changes. What can be done, though, is the analysis of
the pre-war tendencies and their recent development in the Donbas
territories free of occupation.
Second, it is important to bear in mind that an overall national context is crucial for understanding possible regional variations
and their development. As we shall see, the “Ukrainian Society” empirical data during all historical periods of Ukraine’s independence
indicate a great degree of ambivalence, uncertainty and volatility of
geopolitical attitudes in all regions, and Donbas is no way an exception but rather a typical multicultural border region which remains
an important piece of a complex “patchwork” of the country.
Choosing a development pathway: The Donbas track within the main
national trends. For over ten years — from the late 1990s (when the
geopolitical questions were introduced into the “Ukrainian Society”
survey) to the pre-Euromaidan period, in public attitudes the idea
of Ukraine’s joining the union with Russia and Belarus had been remaining a popular geopolitical plan with a relative majority of supporters countrywide. This changed after Yanukovych’s rejection of
the EU deal: the pro-Slavic attitudes as a geopolitical goal gradually
decreased from 48.9 percent in 2013 to 20.3 percent in 2017, having
slightly increased to 22.8 percent in 2019. Still, such attitudes remained an important mindset reference at the individual level (from
46.5 percent of respondents in 2007 to 44.6 percent in 2017 opted for
Eastern Slavic countries when choosing traditions, norms and values
they feel closest to) [7: 504].
Second, parallel to the “Slavic partnership” project, the pro-EU
attitude has been consistently strong since the early 2000s (with
56 percent of respondents in favour of Ukraine’s joining the EU in
2000 to 54.1 percent in 2017 and 58.9 percent in 2019). However, even
the post-2014 data give no evidence of the predominant pro-European views in most regions except for the West of Ukraine. As different
surveys demonstrate, if a referendum on Ukraine’s joining the EU
and NATO were to be held nowadays, it would be supported by an
overwhelming majority only in the Western regions (closest to the EU
border, more mobile and better connected to the rest of the world) [8].
Third, the share of “geopolitically uncertain” respondents remained substantial until the threshold of 2014, reflecting the problem of a low public awareness when it comes to strategic political issues, but has been gradually decreasing since then in favour
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of the EU. This also holds true for the pro-NATO attitudes: while
the proportion of the uncertain dropped from 41.5 percent in 2000
to 23.2 percent in 2017, the share of those who support the idea of
Ukraine’s joining NATO increased from 24.9 percent in 2000 to
40.4 percent in 2017 and 46.5 percent in 2019.
Against this rather complex background at national level, what
geopolitical orientations has the Donbas developed during these
years? (See Figures 1–3). Apparently, being geographically close to
Russia with its large market for local goods and labour and having
Europe as a far less accessible destination, the Donbas was doomed
to “look East”. At the same time, as the data show, the pre-Euromaidan Donbas saw, on the one hand, the highest support of
the pro-Slavic partnership project in Ukraine (reaching the highest
in 2006–2012 under Yushchenko and Yanukovych but going down
since the Euromaidan protests in Kyiv); on the other hand, quite
strong pro-European and pro-NATO attitudes in the early 2000s
under Kuchma (gradually weakening since then, though).
The most plausible explanation of such fluctuations (also observed
in other regions) is not only the direct public response to the change
of the geopolitical rhetoric in Kyiv but also the style and methods
of transmitting strategic messages to the regional audience and the
resulting problematic local readings of the common goals rigidly supervised by the local elite. Playing with the values of the past (“when
we were young” and “lived in a great country”) has been a crafty
political tactics capable of mobilising a considerable share of electorate in many countries worldwide, and the Donbas was no exception.
A heavily ideological and antagonistic approach towards the
Euro-Atlantic integration, reflecting common Soviet-era clichés and
actively used by the regional political actors during the election campaigns [4: 122–123], did a great disservice to the Donbas “westernisation” within the independent Ukraine, though over the past two
centuries industrial history of the region had owed a great deal to
the Western entrepreneurs and could have been used in advocacy
campaigns to increase the Donbas awareness of opportunities brought
about by closer ties with Europe (something which was raised under
the Euromaidan banners in Kyiv in November — December 2013, but
was not fully understood and supported by a majority in the East).
Just to mention, in the meantime, parallel to the traditionally
biased political discussions, doubts and disappointments, the views
on the future economic pathways have less contrasted across the regions. In all surveyed regions across Ukraine, including the Donbas,
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Figure 1

the data show a nearly even share of respondents with positive attitudes towards starting their own business through the 2000s and
an ever-decreasing number of respondents with positive attitudes
towards political forces positioning themselves as proponents of
socialism. Interestingly, the data on youth under 30 in 2012 show
that while the strategic political and ideological issues tend to divide
people across the East, the Donbas and Crimea vs Kyiv, the West,
the Centre (with the South somewhere in between), opinions on economic issues do not diverge too much (for example, from 73 percent
to 80 percent of young people would like to start their own business
in each of the sampled regions including the Donbas, with a lower
rate of 53 percent only in Crimea). This suggests that the dynamics
of the geopolitical orientations understood in a more detailed development context (with economic, strategic, security-related, social,
cultural pros and cons discussed and explained to a wider audience)
might be different from those associated with biases and stereotypes.
Conclusion. To sum up, in the context of choosing the future development pathways, neither before nor after 2014, has the Donbas
developed any extreme examples of sharply negative attitudes towards the strategic goals of the Ukrainian state. Rather, as the last
pre-war Donetsk Mayor stated, it stood as one of the regions which
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required more information and time for reflection. It did not usually
fully converge with Kyiv but showed similar patterns observed in
other regions, notably the South and the Centre. The post-2014 data
show a decreasing share of views in favour of pro-Russian (as well
as pro-Soviet and pro-socialist) [9: 212–216] pathway in the Donbas
with a growing support for economic liberalisation (although the
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pro-European and pro-NATO orientations still remain the weakest
as compared to other regions). It looks that, before implementing the
geopolitical goals, the Donbas still needs time to emancipate from
the ideological burdens of the past, take stock of the current needs
and understand the advantages (as well as disadvantages) of the
common goals ahead (just what most other regions outside the capital city do, albeit to varying degrees).
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“ЦІННІСНИЙ СИНТЕЗ” ЯК СУЧАСНА СКЛАДОВА
ЛЮДСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ
У статті розглянуті особливості так званого ціннісного синтезу, який в умовах глобальних перетворень стає значущою складовою
сучасної ментальності людей. На підставі емпіричних даних соціологічного моніторингу ІС НАН України (2013–2019 рр.) аналізуються ступінь і динаміка ідентифікації громадян України з ціннісними типами
людей, що репрезентують означений “ціннісний синтез”.
Ключові слова: цінності, ціннісні типи людей, ціннісний синтез.
В статье рассматриваются особенности так называемого ценностного синтеза, который в условиях глобальных преобразований становится значимой составляющей современной ментальности людей. На основе эмпирических данных социологического мониторинга
ИС НАН Украины (2013–2019 гг.) анализируются степень и динамика идентификации граждан Украины с ценностными типами людей,
которые репрезентируют указанный “ценностный синтез”.
Ключевые слова: ценности, ценностные типы людей, ценностный
синтез.
The article discusses the phenomenon of value synthesis originally
described by a German sociologist Helmut Klages. Today, in the age of
global transformations, “value synthesis” is becoming a significant component of a person’s mindset. Drawing on the findings from the “Ukrainian
Society” nationwide survey, the author shows how close Ukrainian citizens feel to each particular “value type” (such as active realists, hedonistic
materialists, etc.) that represents “value synthesis”. Comparing the data for
the year 2019 with those of 2013 makes it possible to track the dynamics of
this process.
Keywords: values, value types of people, value synthesis.
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Коли обговорюються актуальні питання соціології ціннісної зміни, то майже завжди звертаються до відповідних праць
Рональда Інглгарта, Елізабет Ноель-Нойман і Гельмута Клагеса. Бо саме ці дослідники створили цікаві теоретичні моделі
сучасної ціннісної зміни, вказали найбільш імовірні її причини, форми вияву і наслідки. На підставі проведених ними
емпіричних досліджень формулювалися також докази та
обҐрунтування висунутих теоретичних моделей і гіпотез.
Раніше мені вже доводилося аналізувати доробок означених авторів щодо пояснення змісту і наслідків сучасної ціннісної зміни [1, 2, 3, 4, 5]. Тому я хотів би далі зупинитися тільки
на деяких особливостях даного доробку.
Як відомо, 80–90-ті роки ХХ ст. ознаменувалися на Заході
широким наступом постмодерну. Масово почав поширюватися тут так званий постмодерністський стиль життя, який
характеризується орієнтацією на творчу самореалізацію, інноваційність, враження і задоволення. Члени різноманітних
субкультур, особливо молодіжних, стали сильніше підкреслювати значущість для них свободи, автономії, індивідуальності. Колись жорсткі межі між субкультурами, їхніми специфічними життєвими стилями під впливом глобалізаційних
процесів почали розмиватися. Ставлення до стилю, моди та
медіа стають менш ригористичними, ніж раніше. В умовах
постмодерну спостерігається розклад групових ідентичностей, які внаслідок цього поступаються місцем фрагментації,
плюралізації стилів. Тим самим усвідомлення власної автентичності на підставі належності до якоїсь субкультури обертається утвердженням субкультурної неавтентичності. Звідси,
індивідуалізовані субкультури постмодерну почали називати
постсубкультурами, які багато в чому виказують схожість за
своїми рисами із контркультурами, що радикально можуть
протистояти загальній, домінуючій культурі суспільства.
Загалом період зламу тисячоліть виявився часом зміни
ціннісних орієнтирів людського життя. І це не дивно, бо ще
з античних часів людські цінності історично підлягають зміні. Про це, наприклад, колись виразно свідчив Ф. Ніцше,
який активно займався темою “переоцінки всіх цінностей”.
Сьогодні, коли в публічному дискурсі жваво обговорюється
тема глобальної кризи, новітній час можна також пов’язати
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з відповідною “переоцінкою цінностей”. Деякі автори вважають, що саме зараз відбувається перехід від класичних цінностей до некласичних, пов’язаних із глобалізацією, інформатизацією, консьюмеризмом тощо. Класичні цінності, які панували від античної класики до європейських традицій ХІХ ст., висвітлювали перш за все пріоритет духу, душі, розуму, моралі,
гуманізму, прогресу, просвітництва. Згодом же глобальна зміна у ставленні людини до оточуючого її світу, природи, влади,
власності, Iншого привела до якісно нових ціннісних орієнтирів, сутність яких полягає у повороті до тілесності, гедонізму,
плюралізму, толерантності, ірраціоналізму тощо [6, с. 22–23].
Р. Інглгарт у цьому плані стверджує ідею про пересування
сучасної культури від полюсу матеріалістичних цінностей до
постматеріалістичних, тобто йдеться про культурну переміну. Матеріалістичні цінності є характерними для такої фази
суспільного розвитку, як модернізація, в межах якої спостерігається відхід від визнання традиційних авторитетів (релігія,
сім’я), домінування легально раціональної державної влади
та бюрократії. Постмодерністські цінності притаманні іншій
фазі суспільного розвитку, а саме постмодернізації, де панують
постмодерністські ціннісні орієнтири. Перехід від матеріалістичних цінностей до постматеріаластичних пов’язується з
пріоритетом почуття приналежності, самоекспресії та якості життя. Цінності, що пов’язані з економічним і фізичним
існуванням та безпекою, відсуваються на другий план. Загалом цей процес має поступовий характер. Згідно з Інглгартом,
спершу він має прояв у молодому поколінні.
Американський дослідник вважає, що підҐрунтям масштабних змін у політичній, соціальній і культурній сферах
людського суспільства є рівень його соціально-економічного розвитку. Ця теза підтверджується даними соціологічних
опитувань, які проводились у 81 країні світу (1984–2001 рр.).
Аналіз зібраних емпіричних даних показує, що основні цінності та переконання, які притаманні населенню економічно
розвинутих країн, радикальним чином відрізняються від цінностей і переконань населення економічно менш розвинутих
країн. Серед перших поширені постматеріалістичні цінності,
серед других панують цінності матеріалістичні. Це означає,
за Інглгартом, що соціально-економічний розвиток стимулює
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ціннісну зміну в певному напрямі, а саме: від матеріалістичних цінностей, що пов’язані з потребами виживання, фізичної
та матеріальної безпеки, до постматеріалістичних цінностей,
які виражають потреби самореалізації, самоекспресії, зацікавленість якістю і комфортом життя. Водночас сучасна ціннісна зміна демонструє певну девальвацію традиційних зразків
сімейних відносин, традиційних інститутів, авторитетів, вірувань, орієнтацій і зростання світсько-раціональних цінностей,
які підкреслюють індивідуальні досягнення, ефективність
і самостійність, демократичну партиціпацію, а також раціонально-правову легітимність інститутів демократичного
суспільства. В цілому Інглгарт висловлює оптимістичну позицію щодо перспективи глобальної ціннісної зміни. На його
думку, зростання соціально-економічного розвитку людського суспільства згодом створить Ґрунтовну підставу для
подальшого людського розвитку, утвердження Ґендерної рівності, демократичних свобод, зміцнення нових моральних
цінностей і норм тощо.
Таким чином, згідно з теоретичною моделлю Інглгарта сучасна ціннісна зміна зводиться до заміни “старих” цінностей
(традиційних, матеріалістичних, модерністських) на інші,
“нові” цінності (ліберальні, постматеріалістичні, постмодерністські). У цілому це означає, що в сьогочасних умовах попередні ціннісно-смислові пріоритети втрачають своє колишнє
значення. З’являються нові ціннісно-смислові орієнтири, які
разом із соціально-економічним розвитком суспільства успішно утверджуються в житті людей і усувають (замінюють) “старі” цінності та смисли. Цікаво, що американський дослідник
майже не звертає уваги на присутність у ментальності громадян західних країн змішаної форми матеріалістичних і постматеріалістичних цінностей. Цю обставину помітили критики
теоретичного доробку Інглгарта і стали йому дорікати, тим
паче, що на зламі століть питома вага, як показували емпіричні соціологічні дослідження, постматеріалістичних цінностей
зменшувалася, а змішаної ціннісної форми збільшувалася.
Якщо Інглгарт тлумачить ціннісну зміну, що відбувається в розвинутих країнах, як перехід до більш високої якості
людського життя, високого рівня суспільного, політичного і
людського розвитку, то відома німецька дослідниця Е. Ноель284
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Нойман виступає з попередженням про загрозу з боку спостережуваної ціннісної зміни. Вона вважає, що утвердження цінностей саморозвитку за рахунок традиційних цінностей має
своїм наслідком суспільну дезінтеграцію. Звідси сучасна ціннісна зміна є не що інше, як падіння класичних цінностей суспільства. Про це свідчать, зокрема, ослаблення зв’язків людей
із релігією і церквою, зниження традиційних обмежень щодо
індивідуальних свобод, девальвація авторитетів та ієрархії,
втрата важливості таких традиційних чеснот, як ввічливість,
добрі манери, пунктуальність, акуратність, чистота, бережливість, зміна етики досягнень (професійного успіху) на зростаючу орієнтацію на вільний час і гедонізм, зниження смислу
існуючих спільнот і здатності людей до взаємозв’язку. Подібна спрямованість ціннісної зміни, зазначає дослідниця, багато
в чому залежить від масованого впливу системи медіа.
Отже, Ноель-Нойман тлумачить сучасну ціннісну зміну з
песимістичних позицій. Вона вбачає в цьому процесі певну загрозу для розвинутого плюралістичного суспільства. Можливість нейтралізації даної загрози німецька дослідниця пов’язує з сильним ціннісно-орієнтованим вихованням молоді
(в дусі традиційних чеснот) та позитивною зміною громадської думки щодо класичних (традиційних) цінностей.
Відомий німецький соціолог Г. Клагес теж вважає, що в сучасному світі відбувається ціннісна зміна, яка, на його думку,
є зміною ціннісних уявлень, орієнтацій, пріоритетів людей.
Він стверджує, що зараз у розвинених країнах спостерігається переміщення ціннісних пріоритетів: від цінностей “обов’язку і прийнятності” до цінностей “саморозвитку та автономії”.
Цінності обов’язку і прийнятності охоплюють традиційні цінності, такі як обов’язок, дисципліна, безпека, порядок, добробут, досягнення, працьовитість, слухняність. Своєю чергою до
цінностей саморозвитку та автономії дослідник відносить такі
постмодерністські пріоритети, як саморозвій особистості, індивідуальність, різноманітність, насолода життям, партиципація, соціальна компетентність.
На думку Клагеса, зміст і спрямованість сучасної ціннісної
зміни не можна зводити до простої (одновимірної) заміни матеріалістичних цінностей постматеріалістичними. Навпаки,
сучасна ціннісна зміна має багатовимірний характер. Деякі
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ціннісні пріоритети можуть змінюватися незалежно один від
одного. У зв’язку з цим і на підставі результатів емпіричних досліджень німецький дослідник пропонує кілька (а саме п’ять)
ціннісних типів людей, які зустрічаються в сьогоднішньому суспільстві: конвенціоналістів, розчарованих (примиренців),
активних реалістів, гедоністів-матеріалістів і нонконформістівідеалістів. У даному випадку вчений неодноразово підкреслює, що він у відповідних дослідженнях має справу не з типами цінностей, як Інглгарт, а з ціннісними типами людей.
Соціологічні дані свідчать, що конвенціоналісти демонструють сильне визнання цінностей обов’язку й прийнятності
та водночас слабке визнання цінностей саморозвитку та автономії. Це, як правило, люди старшого віку, забезпечені, орієнтовані на традицію, сім’ю, порядок. Своєю чергою нонконформісти-ідеалісти, навпаки, демонструють сильне визнання цінностей саморозвитку та автономії і слабке – цінностей
обов’язку і прийнятності. Серед людей даного ціннісного типу
панує критицизм щодо існуючих соціальних і політичних
реалій, орієнтація на автономію, свободу, рівність, демократію.
Конвенціоналісти і нонконформісти-ідеалісти, згідно з Клагесом, є носіями двох “чистих” ціннісно-смислових позицій, які
протилежним чином заявляють про себе у суспільному житті.
Своєю чергою активні реалісти є “змішаним” ціннісним типом, бо характеризуються однаковим визнанням як цінностей
обов’язку і прийнятності, так і цінностей саморозвитку та автономії. У цьому випадку “старі” традиційні цінності (дисциплінованість, любов до порядку, акуратність, працьовитість,
слухняність тощо) не відкидаються, а доповнюють “нові”
постмодерністські цінності (автономію, самоствердження,
самозабезпечення, розмаїтість, вільний час тощо). Внаслідок
цього виникає значущий варіант ціннісного тренду в сучасних умовах, який є результатом “ціннісного синтезу” традиційних і новітніх людських цінностей. Як свідчать емпіричні
дані, активні реалісти відрізняються своєю дисциплінованістю, готовністю до співпраці, орієнтацією на сім’ю, професійні досягнення, поважають право і порядок. Водночас активні
реалісти схильні до розвитку власної ініціативи, вони цікавляться смисловою стороною соціального життя, готові брати
на себе відповідальність за публічні справи.
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Типологічна група гедоністів-матеріалістів охоплює, як
правило, молодих людей, які схильні реалізувати на практиці
складові саморозвитку та автономії (самореалізація, самоекспресія, розмаїтість, вільний час, задоволеність життям) разом
з деякими цінностями обов’язку і прийнятності (добре сімейне життя, довіра партнерам, виконання обов’язку, соціальна
справедливість). Загалом Клагес ідентифікує гедоністів-матеріалістів (як змішаний ціннісний тип) з так званим малим синтезом традиційних і новітніх цінностей.
Щодо типологічної групи розчарованих (примиренців), то,
на думку вченого, це неперспективний ціннісний тип людей.
Вони, як правило, демонструють низьке визнання як цінностей обов’язку і прийнятності, так і цінностей саморозвитку та
автономії. Така ціннісно-смислова втрата перспективи життя
нерідко супроводжується пасивним примиренням щодо життєвих обставин, втечею від суспільних реалій, замиканням у
собі, відстороненням від суспільного життя.
Емпіричні дослідження Клагеса свідчать, що в сучасному розвиненому (плюралістичному) суспільстві ціннісний
тип активних реалістів займає значне місце в його структурі.
Це означає, що переміщення наголосу з цінностей обов’язку і
прийнятності на цінності саморозвитку та автономії не веде до
втрати класичних (традиційних) цінностей, як от виконання
обов’язків, любов до порядку, старанність, надійність, працелюбність. Такі цінності продовжують мати значний рейтинг
у ментальності багатьох людей. З іншого боку, новітні цінності саморозвитку та автономії (самореалізація, самоекспресія, креативність, толерантність тощо) свідчать про зростання значущості феномену індивідуалізації в сучасних умовах.
Проте це зовсім не означає наступу егоцентризму і безвідповідальності. Навпаки, синтез класичних і новітніх цінностей
може мати продуктивний (як з індивідуального, так і соціального погляду) вплив на ментальність і поведінку людей. Таким
чином, “ціннісний синтез” Г. Клагеса має серйозний практичносмисловий потенціал, реалізація якого може визначати горизонти майбутнього особистості та її соціуму.
В цьому плані дуже важливою є верифікація моделі німецького вченого в соціологічних дослідженнях у різних країнах,
у тому числі й в Україні. В 2013 р. означена типологія Клагеса,
287

Розділ третій

його тлумачення змісту виділених ціннісних типів людей
стала методологічною підставою для розробки відповідної
операціональної схеми та інструментарію щодо вимірювання ідентифікації з даними типами. У рамках дослідницького проекту Інституту соціології НАН України “Українське
суспільство – 2013” респондентам пропонувалось визначити
ступінь своєї ідентифікації з певними типами людей, які зустрічаються в сучасному житті нашого соціуму. При цьому
ставилось таке запитання (з інструкцією для респондентів, як
на нього потрібно відповідати): “Нижче наведені типи людей,
які зустрічаються в нашому житті. Які з них є ближчими до
Вас, а які віддаленішими?” (проставте відповідні бали по кожному рядку від 1 до 5, де “1 бал – найменш близький” до Вас,
а “5 балів – найбільш близький”). Далі був представлений короткий опис портретів п’яти ціннісних типів людей.
При цьому передбачалось, що з портретом “Люди, які в
житті твердо дотримуються стійких, перевірених життям і часом звичаїв, традицій і правил” будуть ідентифікуватися як традиційно налаштовані респонденти. Це “традиціоналісти”, які
в певному розумінні сповідують ціннісний консерватизм, перевірені традиційні цінності, що дають змогу відносно впевнено триматися в умовах бурхливих суспільних перемін.
З портретом “Люди, які розчаровані життям, не приймають
нові суспільні віяння, зазвичай не впевнені в своїх силах” могли
ідентифікуватися дійсно “розчаровані”сучасним життям респонденти. Цей ціннісний тип людей може характеризуватися як утратою віри в традиційні цінності, так і неприйняттям
цінностей нового суспільного ладу.
Портрет “Люди, які підтримують позитивний досвід з минулого і в той самий час сприяють просуванню сучасних життєвих
цінностей” може приваблювати реалістично налаштованих
респондентів. Мотивацію своєї життєдіяльності вони черпають як із традиційних, так і новітніх життєвих цінностей.
Це типологічна група “активних реалістів”, які сьогодні, можливо, найбільш адекватно відповідають суспільним реаліям,
що склалися в Україні.
Щодо портрета “Люди, які переважно орієнтуються на споживання матеріальних благ, отримання задоволення від життя”, то з
ним можуть ідентифікуватися ті респонденти, які сповідують
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гедонізм і орієнтуються на реалізацію можливостей суспільства споживання. Це типологічна група “гедоністів-матеріалістів”, яких в певному відношенні дійсно можна визначити як
близьких до активних реалістів.
Нарешті, з портретом “Люди, які критично розцінюють
сьогоднішнє життя, сподіваються на краще майбутнє і намагаються наблизити його” можуть ідентифікуватися ті респонденти, які критично ставляться до життя сучасного українського
соціуму, мають надію на краще майбутнє і намагаються своєю
активністю наблизити його. Це типологічна група “нонконформістів-ідеалістів”.
Ця операціональна схема була також застосована шість
років потому в рамках соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України “Українське суспільство – 2019”.
Тому з’явилась можливість зафіксувати і оцінити динаміку
ідентифікації українців з означеними портретами ціннісних
типів людей. Нижче (табл.) наведені дані показують ступінь і
динаміку ідентифікації опитаних з тими чи тими ціннісними
типами людей.
Як бачимо, для українських респондентів в обох випадках
найбільш близькими є портрети традиціоналістів, активних
Таблиця
Ступінь і динаміка ідентифікації українців з певними
ціннісними типами людей, 2013–2019 рр. (%)

15

53

18

32

27

28

30

28

26

27

50

22

53

16

57

52

29

55

21

55

3,47

2,58

3,56

2,32

3,68

2013

3,50

2,80

3,55

2,45

3,57

2019

Індекс
ідентифікації
(1÷5)

57

17

32

29

Позиції ідентифікації
Найменш
Найбільш
близькі
Проміжна
близькі
+ скоріше
позиція
+ скоріше
близькі
близькі

Традиціоналісти

15

41

34

Ціннісні
типи
людей

Розчаровані

46

19

2013 2019 2013 2019 2013 2019

Активні реалісти

16

Гедоністиматеріалісти
Нонконформістиідеалісти
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реалістів і нонконформістів-ідеалістів. Так чи інакше, означені
ціннісні типи людей становлять у середньому більше як половина опитаних (у 2013 р. – 53%, у 2019 р. – 54%). За період 2013–
2019 рр. індекси ідентифікації опитаних із ціннісними типами гедоністів-матеріалістів і розчарованих збільшились, а з
традиціоналістами зменшились. Індекс ідентифікації опитаних із ціннісним типом активних реалістів за цей період практично не змінився.
Водночас за даний період відсоток респондентів, які ідентифікувалися з ціннісними типами активних реалістів, нонконформістів-ідеалістів і розчарованих збільшився, а з традиціоналістами зменшився. На спрямованість означених
трендів має вплив, на мій погляд, реальний зміст сьогочасного
періоду (війна на сході країни, вибори, зміна влади, політична нестабільність, економічна рецесія, послаблення моралі,
солідарності, демократії). Звідси стає більше розчарованих
людей, які не бачать для себе позитивної життєвої перспективи. Більше стає й нонконформістів-ідеалістів, які критично
налаштовані щодо актуальних суспільних реалій. Невелике
збільшення частки активних реалістів, цього “ціннісного синтезу” в умовах даного періоду, є доброю ознакою. Значить,
не все втрачено. Є громадяни, які спираючись на позитивні традиції, активно намагаються – з урахуванням новітніх
креативних цілей і цінностей – виправити життєву ситуацію,
індивідуальні і соціальні обставини на краще. Це в певному
розумінні стосується й традиціоналістів, але їх стає менше, бо
кардинальні вимоги сьогочасного періоду все-таки переважають традиційні людські орієнтири.
Тепер, якщо узяти до уваги вікову диференціацію опитаних
громадян України (2019 р.), то серед молодшої вікової когорти
(18–29 років) виявився значно більший індекс ідентифікації
з ціннісним типом активних реалістів (3,70 бала), ніж серед
старшої вікової когорти (55 років і більше). Тут даний індекс
дорівнював 3,54 бала. Молоді респонденти також переважали старших і за індексом ідентифікації з ціннісним типом
гедоністів-матеріалістів (3,01 балів VS 2,68 бала). Своєю чергою старша когорта опитаних переважала молодшу когорту
за індексом з ціннісними типами нонконформістів-ідеалістів
(3,58 бала VS 3,43 бала) і розчарованих (2,54 бала VS 2,37 бала).
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Індекс ідентифікації з ціннісним типом традиціоналістів був
практично однаковим (3,59 VS 3,61). Отже, серед молодшої
когорти респондентів виявилось більше прихильників активних реалістів і гедоністів-матеріалістів, а серед старшої когорти опитаних було більше тих, хто ідентифікувався з ціннісними типами нонконформістів-ідеалістів і розчарованих.
Що стосується респондентів середньої вікової когорти
(30–55 років), то вони ідентифікувалися перш за все з ціннісними типами традиціоналістів (3,59 бала), активних реалістів
(3,51 бала) і нонконформістів-ідеалістів (3,47 бала).
Якщо звернутися до освітньої диференціації опитаних, то
побачимо, що респонденти з початковою, неповною середньою і повною середньою освітою переважають респондентів
з неповною і повною вищою освітою за індексом ідентифікації з ціннісними типами гедоністів-матеріалістів (2,91 бала
VS 2,77 бала) і розчарованих (2,63 бала VS 2,29 бала). Водночас респонденти з неповною і повною вищою освітою переважають респондентів з початковою, неповною середньою і
повною середньою освітою за індексом ідентифікації з ціннісними типами активних реалістів (3,73 бала VS 3,38 бала),
традиціоналістів (3,67 бала VS 3,42 бала) і нонконформістівідеалістів (3,56 бала VS 3,38 бала). Отже, серед респондентів з
початковою, неповною середньою і повною середньою освітою був значний відсоток молодих людей із неповною середньою і повною середньою освітою, які ідентифікувалися перш
за все з ціннісним типом гедоністів-матеріалістів. Проте в цій
освітній групі був також значний відсоток людей старшого
віку, які мали початкову або неповну середню освіту. Саме з
цієї освітньої підгрупи багато хто ідентифікувався з ціннісним типом розчарованих. Що стосується респондентів із неповною і повною вищою освітою, то серед них було більше
прихильників саме ціннісних типів активних реалістів, традиціоналістів і нонконформістів-ідеалістів.
Цікаво, що група респондентів із високим рівнем життєвої
компетентності переважала групу респондентів із низьким
рівнем життєвої компетентності за індексом ідентифікації
із ціннісними типами активних реалістів, традиціоналістів,
нонконформістів-ідеалістів і гедоністів-матеріалістів. Своєю
чергою серед малокомпетентних опитаних виявилось більше
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тих, хто ідентифікувався з ціннісним типом розчарованих.
Ті респонденти, які ідентифікувалися із ціннісними типами
активних реалістів, традиціоналістів, нонконформістів-ідеалістів, вважали, що найбільш важливим для людини в сьогоднішньому суспільстві є матеріальний добробут (перше місце),
соціальна захищеність (друге місце) і справедливість (третє
місце). Прихильники гедоністів-матеріалістів теж на перше
місце ставили матеріальний добробут, але на друге – справедливість і на третє – дотримання прав людини. Респонденти
ж, які ідентифікувались із ціннісним типом розчарованих, на
перше місце ставили справедливість, на друге – матеріальний
добробут, на третє – соціальну захищеність.
На підставі наведених даних можна зробити такі узагальнення:
• За період 2013–2019 рр. спостерігалось відсоткове зростання ідентифікації громадян українського соціуму з ціннісними
типами гедоністів-матеріалістів, розчарованих, нонконформістів-ідеалістів, активних реалістів. Водночас ідентифікація
громадян із ціннісним типом традиціоналістів зменшилась.
• “Ціннісний синтез”, який охоплює ціннісні типи активних реалістів і гедоністів-матеріалістів, займає нині в ментальності наших громадян провідне місце (приблизно 40%).
Цей факт слід оцінити позитивно, бо він так чи так відповідає
сьогочасному амбівалентному періоду екзистенції українського соціуму. Проте зростання “ціннісного синтезу” (великого і малого) було за шість років не дуже значним.
• Виявилося, що ціннісні типи активних реалістів і гедоністів-матеріалістів є найбільш близькими для нашого молодого
покоління. Отже, з замиренням на сході країни, налагодженням політичної стабільності, ліквідацією економічної рецесії
ступінь ідентифікації з даними ціннісними типами, ймовірно, буде зростати.
• Поширення серед старшого покоління ідентифікації
з ціннісним типом традиціоналістів є, мабуть, цілком природним трендом, який репрезентує взагалі позитивний ціннісний консерватизм в українському соціумі. Його незначне
зменшення за період 2013–2019 рр. викликане передусім демографічними причинами. Водночас, як свідчать емпіричні дані,
помітна підтримка з боку старшого покоління ціннісного типу
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активних реалістів та ідентифікація з ціннісним типом нонконформістів-ідеалістів.
• Факт зростання ступеня ідентифікації наших громадян
із ціннісним типом розчарованих людей слід, зрозуміло, оцінити негативно. Бо це свідчить насамперед про збільшення
неадаптованості членів суспільства до його існуючих реалій.
З їх покращенням правомірно очікувати скорочення ступеня
ідентифікації українського соціуму з ціннісним типом розчарованих, а також збільшення адаптованості наших громадян
до більш кращих суспільних реалій.
• В цілому “ціннісний синтез” як сучасна складова ментальності громадян України є обнадійливою перспективою
розвитку українського соціуму в найближчому майбутньому.
Систематичний соціологічний моніторинг має показувати, як
надалі буде реалізовуватися ця перспектива.
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ЦІННІСНІ ЗМІНИ В УКРАЇНСЬКОМУ
СУСПІЛЬСТВІ: МІЖ СТАРОЮ
ТА НОВОЮ МОДЕЛЯМИ
Стаття присвячена ціннісним орієнтаціям українського суспільства і прийняттю ним нових ціннісних моделей. Автор досліджує динаміку поширеності старої ціннісної моделі та фактори,
які спричинили зменшення кількості її носіїв. Після цього особлива
увага присвячена поширенню нових цінностей у більш широкому контексті зміни ціннісно-смислових матриць у суспільстві. Розглянуто умови, які супроводжували процес поширення нових цінностей.
Зроблено висновок про прискорення прийняття соціальними акторами нової ціннісної моделі. Однією з найбільш важливих причин цього
стала актуалізація цього раніше нерелевантного питання для значної
частини суспільства.
Ключові слова: цінності, символічні анклави, ціннісно-смислова
матриця.
Статья посвящена ценностным ориентациям украинского общества и принятию им новых ценностных моделей. Автор исследует
динамику распространения старой ценностной модели и факторы,
приведшие к уменьшению количества ее носителей. После этого особое внимание посвящено распространению новых ценностей в более
широком контексте изменения ценностно-смысловых матриц в
обществе. Рассмотрены условия, которые сопровождали процесс
распространения новых ценностей. Сделан вывод об ускорении принятия социальными актерами новой ценностной модели. Одной из
наиболее важных причин этого стала актуализация этого прежде нерелевантного вопроса для значительной части общества.
Ключевые слова: ценности, символические анклавы, ценностно-смысловая матрица.
The prevailing value orientations in Ukrainian society and the acceptance
of new value patterns constitute the focus of this research paper. At the beginning, the author shows how the old value system has gradually been losing popularity (especially for the past few years) and draws attention to the
factors that have contributed to a decrease in the number of its supporters.
Then he describes how new values have been gaining ground in Ukrainian society, taking into consideration the broader context of changing val294
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ue-and-meaning matrices. The next step is the examination of conditions
under which the new values have been spreading. Finally, it is concluded
that the new value pattern is now being accepted by social actors at a faster
pace than before — mainly because this issue, previously considered irrelevant, has become relevant to a significant proportion of the population.
Keywords: values, symbolic enclaves, value-and-meaning matrix.

Прискорення процесів суспільних змін, які зачіпають усі
сфери смислотворчості в українському соціумі, не могли не
позначитися і на ціннісних орієнтаціях та загалом сприйнятті моральних орієнтирів. Дані зрушення є логічним та, загалом, очікуваним результатом боротьби старої та нової ціннісно-смислової матриці, яку раніше ми умовно позначали як
“радянський” та “новий” універсуми. Стикування, коригування та зміна символів йде на всіх рівнях суспільного життя
від повсякденного рівня “Ми-зв’язків” до великих об’єктивованих символічних систем, прийнятих на соцієтальному рівні.
Ціннісні орієнтації поряд з мовою, які домінують у суспільстві
в той чи інший період часу, становлять одні з найбільш фундаментальних царин символічних універсумів, які стикаються у повсякденному житті в постійній боротьбі за культурну
гегемонію, а отже, за ексклюзивне визначення та інтерпретацію соціальної реальності. Саме тому аналіз змін у ціннісній
царині життя соціуму є одним з ключових показників усталеності однієї ціннісно-смислової матриці або ж, навпаки, втрати нею домінуючого становища і поступова її заміна на інший
символічний універсум. Важливо постійно вивчати, які базові
цінності та набори ціннісних орієнтацій, трансльовані тим чи
іншим символічним універсумом, є найбільш поширеними і
яка динаміка цього процесу. Ці зміни є більш глибинними, на
відміну від змін партійних рейтингів або, в деяких випадках,
геополітичних орієнтацій. Однак навіть ці системоутворюючі
домени значень з часом зазнають змін, які мають відстежуватися у динаміці.
Для операціоналізації описаних вище теоретичної та емпіричної інтерпретацій з 2013 р. респондентам ставилося кілька
запитань, які мали на меті виявити, наскільки, на їхню думку,
є поширеною стара система цінностей, яка транслювалася та
підтримувалася старим символічним універсумом та наскіль295
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ки сильною є культурна гегемонія нового універсуму в царині
ціннісних орієнтирів.
Абсолютна більшість респондентів вважає, що пропаговані старим (“радянським”) символічним універсумом цінності, зокрема соцiальна рiвнiсть, колективiзм, взаємодопомога, пiдтримка держави тощо, вже втратили поширеність
та гегемонію. Лише 15% тією чи іншою мірою впевнені, що
згадані цінності досі мають легітимний статус і є достатньо
поширеними в суспільстві. Якщо окремо розглянути цю групу респондентів, то виявиться, що переважну більшість з них
становлять люди, старші за 55 років, – цілком очікуваний показник, оскільки вони соціалізувалися за попередньої ціннісно-смислової матриці і є свідками активного процесу заміни
одного універсуму на інший уже як сформовані особистості.
Порівняння відповідей громадян на це запитання у 2013 р.
і у 2019-му демонструють, що і тоді, і тепер понад 70% респондентів вважали, що цінності попереднього домінуючого універсуму втратили свою легітимність. За ці шість років зменшилася
лише частка тих, хто вважав протилежне – з 20 до 15%. Хоча тут
одразу треба згадати, що опитування у 2013 р. проводилося на
всій території України, тоді як останнє дослідження не зачіпає
неконтрольовані райони Донбасу та анексований Крим.
Відтак, навіть до активної фази боротьби за культурну гегемонію, а, скоріше, перед нею, більшість громадян вже були
впевнені, що старі цінності не відіграють цементуючої ролі
в соціумі і більше не є прийнятими як само собою зрозумілі.
Поряд з тим втрата та здобуття культурної гегемонії в суспільстві як можливості поширити свої смисли і, у тому числі цінності, є розтягнутим у часі та багаторівневим процесом.
Через втрату культурної гегемонії старим універсумом, новий
універсум не отримує її за одним лише цим фактом, тобто
автоматично. З огляду на це важливим є питання не лише,
чи втратив “старий” універсум своє домінуюче становище в
різних символічних і смислових царинах, а й те, чи набула
його “нова” ціннісно-смислова матриця.
Цілком логічно після запитання про старі цінності було
поставлене запитання про сприйняття респондентами нової
системи цінностей, а саме чи сприймають вони як свою ту систему цінностей, яка склалася в Україні за роки незалежності –
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приватна власність, збагачення, індивідуалізм, прагнення до
особистого успіху тощо.
Порівняна більшість респондентів – 44% – заявили, що
сприймають нову систему цінностей як орієнтири для себе.
Водночас кількість тих, хто не сприймає нові цінності, становить не набагато менше – 40%. Тому говорити про переважання однієї точки зору не можна. Скоріше думки розділилися
навпіл і жодна з них поки що не отримала домінуючого становища. Також важливо згадати про кількість невизначених –
їх близько 16%. Цей показник вартий згадування в контексті
його динаміки і зміни суспільних настроїв.
Порівняємо відповіді щодо сприйняття нової системи цінностей у 2013 р. та нинішні показники. Напередодні Майдану
2013–2014 рр. не сприймали нові цінності як свої тією чи іншою мірою близько половини населення. Сприймала – чверть
респондентів і ще чверть не могли визначитися. Виходить, що
за цей період часу пропорції змінилися – а саме зменшилася
пропорція тих, хто не визначився на користь тих, хто сприймає нові цінності як прийнятні і свої. Кількість респондентів,
негативно налаштованих до нової системи цінностей, також
зменшилася з 48 до 40%. Можна констатувати, що зміни є значущими та поступовими. Так, у 2015 р. кількість громадян, які
заявили, що сприймають нові цінності, була 32% і 44% заявили протилежне. Щоправда, чверть громадян тоді не могли визначитися з відповіддю.
Якщо ж порівняти за віковою ознакою респондентів, які
сприймають нову систему цінностей, і тих, хто відмовляється
це зробити, то побачимо доволі помітні відмінності: молодше
покоління охочіше приймає нову систему орієнтирів, і загалом перша група є явно молодшою. Натомість старші люди
частіше не приймають нову систему цінностей, хоча, як ми
вже виявили раніше, визнають, що стара система орієнтирів
вже втратила свій домінуючий вплив.
Серед значущих відмінностей виділених груп, які необхідно згадати, є і регіональний розподіл. Він полягає у тому, що
на Заході країни проживає майже на 9% більше прихильників
нових цінностей, тоді як на Півдні їх удвічі менше тих, хто
не сприймає нову систему цінностей. Тут слід згадати про так
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звані символічні анклави1. Такими анклавами можна назвати і
деякі частини України, де і досі зберігається часткова гегемонія старого символічного універсуму, про що свідчать безліч
ознак та що також проявляється в опорі намаганням порушити ці невидимі символічні кордони (як-то декомунізація, зміна топонімів тощо).
Кількість громадян, які не могли визначитися щодо нових
цінностей, до 2013 р. і їхня кількість у 2019 р., заслуговує на
окреме згадування. Як уже було зазначено, за ці роки пропорція невизначених щодо сприйняття або несприйняття нової
системи зменшилася з понад чверті респондентів до 16%.
Це свідчення не лише втрати Україною контролю над територіями, які містили велику кількість символічних анклавів і
де вплив старого символічного універсуму, включно з ціннісними орієнтаціями, відчувався набагато сильніше. Кількість
тих, хто не визначився щодо нової системи цінностей, пропорційно зменшилася не лише через непотрапляння до вибірки цих нині непідконтрольних територій, а й через інший
фундаментальний процес посилення ролі нового універсуму,
його кристалізація та активна боротьба за гегемонію. Даний
процес, який перейшов у активну фазу, актуалізував для соціальних акторів цілу низку до цього нерефлексованих питань у морально-ціннісній, національній, політичній, геополітичній та інших царинах. Ця актуалізація відбулася на всіх
рівнях суспільного життя: від повсякденних “Ми-зв’язків”
соціальних акторів до рівня суспільного дискурсу. Відтак запитання, які були нерелевантними для респондентів, вважалися
ними другорядними, були винесені на публічне обговорення
і спонукали громадян визначатися. Ситуація втрати культурної гегемонії однієї ціннісно-смислової матриці і відсутністю
остаточного домінування нового універсуму, яка розтяглася
на кілька десятиліть, призвели до великої кількості невизначених громадян з цілої низки символічних питань. Раніше
1
Ці територіально-символічні поля, які не обмежуються етнічним
районом міста чи навіть одним населеним пунктом, характеризуються
відмінностями у цілій низці символічних царин і панівних настроях: як-то
мовні, політичні, геополітичні, і, звичайно, ціннісні орієнтації. Див: Шульга
О. Символічні анклави і зміни символічних універсумів. Соціологія: теорія,
методи, маркетинг. 2015. № 3. С. 95–107.
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ми описували геополітичну амбівалентність, яка полягала у
готовності українців одночасно рухатися і до євроінтеграції, і
до інтеграції з Росією та Білоруссю. Однак ця невизначеність
існувала і у багатьох інших аспектах, а не лише геополітичних настроях. При цьому вона не обов’язково проявлялася у
прямо протилежних настроях, що висловлювали респонденти за тими чи іншими індикаторами. Частіше, як і у випадку
зі сприйняттям нової ціннісної моделі, велика частка респондентів не могли визначитися із відповіддю або ж відмовлялися
відповідати.
Активізація боротьби символічних універсумів, перехід її в
активну (і не лише символічну) фазу, своєю чергою, привели
до поступового, а порівняно з останнім десятиліттям стрімкого визначення громадян щодо своїх орієнтирів та, у тому
числі, цінностей. З кінця 2013 р. простежується чітка тенденція на зміну настроїв та пропорцій відповідей щодо багатьох
ключових питань, які свідчать про заміщення одного символічного універсуму на інший. Щоправда, цей процес далекий
від завершення і про це свідчить ряд показників. Одним із
найбільш значущих і таких, що синтезують у собі цілий ряд
інших, є патерналізм, а його індикатором – динаміка відчуття
громадянами відповідальності за стан справ у країні та власному населеному пункті. Цей індикатор вартий окремого розгляду та згадується тут у контексті змін ціннісних моделей,
оскільки патерналізм, відчуття відповідальності і його інтенсивність належать до старої або нової системи.
За ці шість років, порівняно з 2013 р., відчуття відповідальності громадян за стан справ у країні та своєму населеному
пункті змінилися доволі помітно. З 2%, які відчували повну
відповідальність за стан справ в Україні, ця частка зросла до
8%. Крім того, кількість тих, хто відчуває часткову відповідальність за стан справ в Україні, зросла вдвічі і нині становить понад третину опитаних. Поряд із тим частка тих, хто не відчуває взагалі ніякої відповідальності за стан справ у країні, і досі
залишається близько 50% і, таким чином, перевищує кількість
респондентів, які відчувають повну або часткову відповідальність. Хоча зміни є помітними, однак і досі не є незворотними
та критичними щодо пропорцій патерналістських настроїв.
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Водночас, як свідчать релевантні дослідження, більшість населення і досі вважає, що за різні аспекти життя суспільства
і їхню успішність відповідає одна людина – а саме президент
країни.
Делегування відповідальності із одночасною відмовою від
власної відповідальності були і залишаються помітними характеристиками українського суспільства і його громадянської культури.
Таким чином, зміни в ціннісній царині відбуваються доволі
швидкими темпами, якщо брати до уваги те, що зміни ціннісного домену відбуваються складніше і повільніше, на відміну
від більшості інших доменів. Підтвердженням цього є ситуація, яка склалася після фактичної втрати культурної гегемонії старим універсумом, яку було описано на початку даної
статті: стара система ціннісних орієнтирів, на думку більшості, вже багато років як втратила своє визначальне становище
в суспільстві. Водночас нова система цінностей досі не досягла
цього становища, і цей процес триває вже не одне десятиліття. Більше того, у країні існували й існують цілі символічні
анклави, які ставилися до нових ціннісних і моральних орієнтирів більш антагоністично, ніж решта суспільства, і де стара
система цінностей відчувалася набагато сильніше. До того
ж, ці розбіжності між символічними анклавами та рештою
суспільства явно простежуються і в інших доменах, як-то
історичний, мовний, політичний, геополітичний тощо.
В умовах загострення боротьби між старим і новим універсумом, активних спроб кристалізації смислів нової ціннісно-смислової матриці і загалом актуалізації великої кількості нерефлексованих та навіть нерелевантних питань для
соціальних акторів, спостерігається процес пришвидшення
визначення респондентами своїх позицій та прийняття або
неприйняття ними нових ціннісних та моральних орієнтирів.
Як свідчить суспільна практика останніх років, обидва процеси – визначення та прийняття нової системи цінностей – відбуваються доволі активно. Адже за останні кілька років явно
зменшилася кількість респондентів, які не могли відповісти на
це запитання і водночас збільшилася кількість тих, хто сприймає нові цінності. Відтак пропорції ставлення до нових цін300
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нісних орієнтирів змістилися з негативного до позитивного
балансу. Щоправда, про остаточне затвердження нової системи цінностей поки що говорити зарано, навіть попри
порівняно швидкі зміни настроїв громадян зафіксовані
за період з 2013 р.
Це пояснюється не лише невеликим для таких процесів проміжку часу, а й низкою інших важливих факторів. До них належать передусім висока соціально-політична турбулентність
і множинність сценаріїв розвитку ситуації під час активної
фази боротьби символічних універсумів, яка виходить інколи
за межі суто символічної сфери. Другим важливим фактором,
який напряму пов’язаний із першим, є те, що порівняння динаміки ціннісних орієнтацій здійснюється за відсутності нині
доступу до територій, які є яскраво вираженими символічними анклавами і які були схильні набагато критичніше сприймати нові ціннісні орієнтири. Тому, зрозуміти, чи існує дійсно
усталена тенденція до остаточного заміщення старої ціннісної системи на нову або ж дані цифри забезпечені переважно
механічним скороченням генеральної сукупності, ми зможемо порівнявши наявні дані з настроями, які пануватимуть у
середньостроковій перспективі.
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ УКРАЇНЦІВ: ВЕКТОРИ ЗМІН
Стаття присвячена аналізу ставлення населення до європей-

ських цінностей. Порівнюється ставлення населення до цінностей,
прописаних у статті 2 Договору про Європейський Союз, та цінностей, що пов’язані з радянським минулим. Показано, що наразі ціннісні
перетворення виглядають неоднозначно, існує певна суперечливість
у поєднанні старих очікувань з новими орієнтирами. В цілому тренд
перетворень спрямований у бік утвердження нових ціннісних засад,
що відбувається на тлі зміни в усіх сферах життя українського
суспільства, пов’язаних з імплементацією Угоди про асоціацію з ЄС.
Ключові слова: європейські цінності, радянські цінності, масова
свідомість, суперечливість ціннісних орієнтацій.
Статья посвящена анализу отношения населения к европейским
ценностям. Сравнивается отношение населения к ценностям, прописанным в статье 2 Договора о Европейском Союзе, и ценностям,
связанным с советским прошлым. Показано, что сейчас ценностные
преобразования выглядят неоднозначно, существует определенная
противоречивость в сочетании старых ожиданий с новыми ориентирами. В целом тренд преобразований направлен в сторону утверждения новых ценностных основ, что происходит на фоне изменения во
всех сферах жизни украинского общества, связанных с выполнением
Соглашения об ассоциации с ЕС.
Ключевые слова: европейские ценности, советские ценности, массовое сознание, противоречивость ценностных ориентаций.
The paper analyses the attitudes of Ukraine’s population towards European values. The author compares respondents’ endorsement of the values
laid down in Article 2 of the Treaty on European Union with that of the
values linked to the Soviet past. The figures suggest that although the Soviet-era value system has been noticeably transformed, this transformation
is far from being complete and coherent. In respondents’ minds, the newly
espoused value orientations quite often coexist with the old expectations.
However, the overall trend of transformation shows that the new values
and principles are gradually getting established. This process is running in
parallel with changes in other key areas of Ukrainian society, which have
been unfolding due to the implementation of the EU — Ukraine Association Agreement.
Keywords: European values, Soviet values, mass consciousness, inconsistency of value orientations.
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Рух у бік європейської інтеграції значною мірою визначається тим, як трансформується у масовій свідомості система
ціннісних орієнтацій населення. Тривалий час неспроможність українського суспільства успішно рухатися шляхом реформ розглядалася крізь призму його ціннісної несумісності
з ключовими цінностями європейців. Патерналізм проти ініціативності, тяжіння до “сильної руки” проти демократії та
інші подібні суперечності фіксувалися дослідниками. Проте
після Євромайдану, коли шлях до асоціації з ЄС відкрився,
у масовій свідомості відбулися певні зміни. Хоча населення
не вельми глибоко ознайомлене з положеннями Угоди про
асоціацію України з ЄС, уявлення про те, які самі цінності є
“правильними”, доволі чітко озвучено й опановано загалом.
Переважна більшість опитаних декларує позитивне ставлення
до демократії (79,9%) та верховенства права (65,8%). Цінність
індивідуальної свободи важлива для 82,4% опитаних. Так само
ідеально виглядає і ціннісна позиція щодо інших. Взаємну
повагу як ціннісну характеристику ставлення до оточення
вважають позитивною цінністю 89,6% опитаних, а терпимість
до чужих ідей та ідеалів підтримують 73,6%. Осмислюючи ці
результати, можна було б подумати, що українці за останні
роки стали більшими європейцями, ніж самі жителі країн ЄС.
Проте знання про те, що є добрим, а що поганим, на жаль,
не гарантує поширення відповідних практик. І в цьому легко
пересвідчитися, звернувшись до відповідей респондентів на
інші запитання.
Для того, щоб зрозуміти, що ж реально об’єднує або роз’єднує, в ціннісному зростанні українців і громадян Євросоюзу,
респондентам було запропоновано обрати із запропонованого переліку цінностей ті, які, на їхню думку, є найбільш важливими для людей у суспільстві. До переліку було включено
п’ять цінностей, прописаних у статті 2 Договору про Європейський Союз, та п’ять цінностей, що пов’язані з радянським
минулим та із задоволенням базисних потреб. Усі цінності
стосувалися регуляції взаємовідносин у системах людина–суспільство та людина–людина. Відповідно перелік такий: цінності поваги до людської гідності, дотримання прав людини,
свободи, справедливості, терпимості – представляли європейську спільноту; цінності матеріального добробуту, соціаль303
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ної захищеності, поваги до людини праці, колективізму та
готовності поступитися власними інтересами заради інтересів
держави – радянське минуле. Респонденти були обмежені
у кількості відповідей, що давало можливість визначити, які
саме цінності є пріоритетними.
Картина преференцій одразу визначила, на що ж саме зорієнтовані респонденти (рис.). Головні ціннісні пріоритети
зосередилися навколо матеріального добробуту (51,1%) та
соціальної захищеності (43,1%). І це, очевидно, відбиває суто
українську специфіку, коли в умовах недостатньої задоволеності базових потреб цінність добробуту домінує в системі
ціннісних орієнтацій. Проте наступні за кількістю виборів
цінності демонструють поступовий поворот до нових ціннісних орієнтирів, що втілюється у новій ціннісній конфігурації.
Хоча орієнтація на соціальну захищеність залишається високою, вона поєднується з такою важливою цінністю, як дотримання прав людини, яку визнали важливою 41,0% опитаних.
Слід мати на увазі, що саме дотримання прав людини є
однією з ключових цінностей, які вважають для себе найважɄɨɥɟɤɬɢɜɿɡɦ
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Рисунок. Особливості поєднання європейських
і радянських цінностей у масовій свідомості
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ливішими жителі ЄС. За даними Євробарометру, у 2017 р.
цінність “права людини” посідала друге місце серед запропонованого переліку з 12 цінностей, поступаючись лише цінності “мир” [1]. Загалом її визнали найважливішою особисто для
себе 42% опитаних (цінність миру відповідно обрали 45%).
У шести країнах – членах ЄС ця цінність опинилася на першому місці: Кіпр (61%), Швеція (59%), Данія (49%), Іспанія (48%),
Польща (46%), Румунія (40%).
Ці ж дві ключові цінності, на думку європейців, є такими,
які найкраще представляють цінності Євросоюзу. Мир визначили як таку цінність 39% опитаних, а права людини – 33%.
Цінність “права людини” очолила список цінностей, що найкраще представляють цінності ЄС у таких країнах, як Бельгія
(46%), Кіпр (43%), Латвія (41%), Ірландія (35%), Румунія (33%),
Велика Британія (30%).
За даними всеукраїнського опитування, проведеного
Інститутом Горшеніна у співпраці з Представництвом Фонду
ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі у 2017 р. [2], у якому
було відтворено той самий стандартний перелік цінностей,
які пропонуються у Євробарометрі, українці, так само як і
європейці, найважливішою для себе назвали цінність “мир”
(56,6%), далі було названо цінність “людське життя” (42,7%), а
на третьому місці опинилася цінність “права людини” (33,3%).
З огляду на ці дані, а також, зважаючи на результати наведеного вище опитування, в якому майже 44% українців обрали
як важливу для себе цінність дотримання прав людини, можна говорити про помітну тенденцію поступового зближення
ціннісних орієнтацій населення країни з європейським ціннісним контекстом.
Фактично можна констатувати, що відбувається формування нового бачення взаємовідносин людини та суспільства.
По-перше, люди все ще зорієнтовані на гарантії від держави.
Опора на соціальний захист свідчить, що насправді реальних
можливостей для ефективного самоздійснення все ще недостатньо. Водночас поруч із прагненням захищеності бачимо
таку ж високу цінність забезпечення прав людини. У поєднанні з пріоритетом цінності справедливості це можна розглядати
як свідчення поступового переходу від радянського способу
взаємодії людини і держави, який ґрунтувався на автоматич305
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ній гарантованій підтримці базисних потреб кожного в обмін
на так само гарантовану працю індивіда на благо держави, до
європейського, коли держава створює умови, в яких людина
може реалізувати себе і власними зусиллями забезпечити собі
належний рівень життя.
У радянській моделі обмеженість життєвого вибору компенсувалася гарантією певного рівня існування. Причому рівень цей був не вельми диференційованим, а отже, радянська
людина почувалася “не гіршою за інших”. Водночас сама ця
ситуація не сприймалася скрізь призму захисту прав людини.
Права були задекларовані, але способи і форми їх дотримання
державою не піддавалися сумніву. Ідея захисту прав людини
була і в ідеологічному дискурсі, але мало стосувалася конкретних обставин життя пересічної людини, яка задовольнялася
скоріше знанням того, що їх дотримання їй гарантовано. Інерція цього переконання тривалий час зберігалася у масовій свідомості і після руйнації радянської моделі взаємодій.
Проте перехід до нових умов існування, в яких система
державної підтримки перестала бути загальним принципом,
актуалізувала формування нових ціннісних орієнтирів. Ідея
того, що держава має гарантувати соціальну захищеність поступово доповнюється ідеєю правової взаємодії людини і держави, що забезпечує підтримку європейського вектора руху.
Принцип дотримання прав людини ґрунтується на відчутті
власної суб’єктності кожного громадянина, а не на автоматичній підтримці усіх людей разом. Відповідно важливим
зрушенням у ментальності стає підсилення відчуття власної
значущості й усвідомлення себе як суб’єкта прав. Як наслідок змінюється і смислове наповнення взаємодії громадянина та держави. В ідеалі наразі ціннісні перетворення є ознакою формування нової ситуації, в якій на зміну патерналізму,
який гарантує захищеність усім, приходить усвідомлення індивідуальної відповідальності за власне життя і водночас усвідомлення, що держава має гарантувати насамперед не рівень
життя, а права, які забезпечуватимуть вільне самоздійснення.
Специфічні трансформації відбуваються і з цінністю соціальної справедливості. Хоча вона увійшла до переліку як
європейська цінність, запит на справедливість притаманний
і радянській ціннісній системі. Проте дані свідчать, що запит
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на справедливість не пов’язаний прямо як з оцінкою ситуації
в суспільстві загалом, так і з оцінкою власної життєвої позиції.
Однаково важливим принцип справедливості вважають для
себе як ті, хто вважає сучасне українське суспільство зовсім несправедливим, так і ті, хто вважає його доволі справедливим.
Також однаковою мірою обирають цей принцип і ті, хто задоволений своїм становищем у суспільстві, і ті, хто цим становищем не задоволений. Більше того, здавалося б природним,
що ті, хто не поділяє радянські цінності, обирають цінність
справедливості частіше, ніж ті, кому вони близькі. Однак така
сама картина спостерігається і серед тих, хто не сприймає європейських цінностей. Серед них також вищий відсоток тих,
хто обирає цінність справедливості, порівняно з тими, хто її
не обирає. Це якраз підтверджує, що прихильники обох ціннісних систем відчувають внутрішню суперечливість змістів,
які можуть бути охоплені поняттям “справедливість”. Водночас певне відлуння радянського розуміння справедливості все
ж таки зберігається. Цей принцип обирає 48,1% у групі тих,
хто поділяє думку, що держава повинна сприяти благополуччю якомога більшої кількості людей, навіть якщо це призведе
до зменшення благополуччя меншості. Водночас серед тих,
хто вважає, що держава насамперед повинна забезпечувати
індивідуальну свободу громадян, цей принцип підтримують
значуще менше респондентів – 39,1%)*1. Загалом можна припустити, що стосовно принципу справедливості відбувається таке саме внутрішнє оновлення, що і стосовно принципу
дотримання прав людини. Цінність справедливості втрачає
радянську прив’язку до вирівнювання у сенсі вирівнювання
благ, і набуває нового вигляду – цінності, суттю якої є вирівнювання можливостей, що також є свідченням повороту у бік
європейських цінностей.
Окрема увага має бути приділена тій групі населення, які
вважають для себе важливою цінність свободи. Очевидно, що
її вибір свідчить про впевнену переорієнтацію на європейські
цінності. І в певному сенсі це підтверджується. Наприклад,
серед тих, хто думає, що громадяни мають нести відповідальність за ситуацію в країні, цінність свободи вважають для себе
Тут і далі позначка * означає, що відмінності статистично значущі на рівні
0,001.
1
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важливою 28,8%, а серед тих, хто таку відповідальність заперечує, – лише18,8%*. Водночас важливим є те, що переорієнтація системи цінностей на європейські зразки не пов’язана на
сьогодні з віком. Цінність свободи або цінність поваги до людської гідності обирають однаково в усіх вікових групах. Водночас цінність свободи частіше обирається респондентами, які
мають вищий рівень доходів. Проте серед тих, хто зазначив,
що позитивно ставиться до цінності індивідуальної свободи,
більше тих, хто обрав цінність матеріального добробуту, ніж
серед тих, хто негативно ставиться до цінності свободи (51,1%
проти 40,1%*). Фактично це неявно підтверджує, що свобода
розглядається активною частиною населення як умова для
розгортання власної діяльності, спрямованої на покращення своїх соціальних позицій, водночас бідніші та пасивніші верстви населення схильні відтворювати патерналістські
орієнтації. Зокрема, серед тих, хто вважає, що держава повинна сприяти благополуччю якомога більшої кількості людей,
навіть якщо це призведе до зменшення благополуччя меншості, цінність соціального захисту важлива для 44,2% опитаних, а серед тих, хто вважає, що держава насамперед повинна
забезпечувати індивідуальну свободу громадян, це важливо
лише для 31,5%*. Причому ця орієнтація на допомогу ззовні
поширюється тепер не лише на державу. Розв’язання соціальних проблем насамперед чекають і від громадських організацій: 54% опитаних вважають, що пріоритетом їхньої діяльності має стати допомога бідним, сиротам і соціально вразливим
верствам населення.
Якщо порівняти загальну позитивну оцінку європейських
цінностей як таких з тим, що реально було обрано респондентами як ціннісні пріоритети, можна побачити, що найбільші
розбіжності фіксуються щодо ціннісних орієнтацій, які визначають ставлення щодо інших людей. Цінності взаємної поваги та терпимості не затребувані ані в європейській (толерантність), ані в радянській (колективізм) версіях. Попри розуміння загальної важливості цих цінностей, на першому плані для
людини є першочергове забезпечення власного життєздійснення, захист власних прав поки що передує вияву поваги до
прав інших.
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Оцінюючи загалом хід ціннісних перетворень, слід зазначити, що він стримується не лише залишковим впливом системи
цінностей, сформованих у радянський період. Зміна ціннісних пріоритетів ускладнюється внаслідок обмежень, які накладає на задоволення потреб людей сучасна життєва ситуація.
Відповідно найкращим поштовхом до перебудови ціннісних
орієнтацій має стати сам рух у бік приєднання України до ЄС,
що супроводжуватиметься зростанням життєвих стандартів.
Можна констатувати, що загалом українці поділяють основні принципи європейської спільноти, переважна більшість населення декларує важливість цінностей демократії,
верховенства права, індивідуальної свободи тощо. Водночас
реальна система ціннісних орієнтацій містить суперечливе
поєднання елементів різних ціннісних систем. Пріоритетність
цінності матеріального в усіх соціальних групах свідчить про
те, що назагал не забезпечено достатнє задоволення базових
потреб. Відповідно високою залишається цінність соціальної
захищеності, що свідчить про налаштованість на відтворення
патерналістських взаємин людини і держави. Водночас високо оцінюється важливість прав кожної окремої людини, що
свідчить про зростання усвідомлення власної значущості і гідності. Єднальним компонентом, який забезпечує сполучення
різних ціннісних орієнтирів, виступає цінність справедливості, яка наповнюється різним змістом залежно від того, як, на
думку респондентів, мають бути організовані взаємини людини і держави. Ті, хто вважає, що держава повинна сприяти
благополуччю якомога більшої кількості людей, навіть якщо
це призведе до зменшення благополуччя меншості, тяжіють
до радянської ціннісної моделі, а ті, хто дотримується думки,
що держава насамперед повинна забезпечувати індивідуальну свободу громадян, – до європейської.
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ЦІННІСНІ ВИМІРИ ХУДОЖНЬОГО СПОЖИВАННЯ
У статті розглядаються питання стосовно особливостей сприйняття ціннісних моделей, відтворених у сучасних фільмах і телесеріалах. Аналізуються ціннісні переваги респондентів при виборі
творів різних країн. Визначаються нинішні можливості мистецтва
ціннісно орієнтувати споживача, задавати йому вектори життєвих
стратегій.
Ключові слова: ціннісні уподобання, ціннісні моделі, вплив
мистецтва, можливості мистецтва, художня реальність,
соціальна реальність.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями
восприятия ценностных моделей, представленных в современных
фильмах и телесериалах. Анализируются ценностные предпочтения
респондентов при выборе произведений разных стран. Определяются
нынешние возможности искусства ценностно ориентировать потребителя, задавать ему векторы жизненных стратегий.
Ключевые слова: ценностные предпочтения, ценностные модели,
влияние искусства, возможности искусства, художественная реальность, социальная реальность.
The paper examines how Ukrainian consumers perceive the value
patterns portrayed in present-day feature films and TV series.
The author analyses respondents’ value preferences that determine their
choice of an art product from a particular country (Ukraine, Russia, the
former Soviet Union, the USA, etc.). Another question posed in this article
is whether art has the potential to shape a person’s value orientations and
give a direction to his/her life.
Keywords: value preferences, value patterns, the impact of art,
the potential of art, fictional reality, social reality.

Добре відомо, що складовою суспільної свідомості, крім іншого, постають ціннісно-нормативні уявлення, стереотипи,
кліше тощо, стійкість яких визначається їхнім соціокультурним походженням. Одним із таких стереотипів є розуміння
мистецтва як потужної сили, здатної задавати людині буттє310
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ві смисли, а отже, і поставати як засіб регуляції її поведінки.
Тобто мистецтво розумілось як знаряддя, а реципієнт – як
його об’єкт.
Зазначимо: таке розуміння призначення мистецтва притаманне більшою мірою вітчизняній культурі. В інших регіонах
світу, зокрема в культурах країн Заходу, мистецтво вже давно
вбудоване в соціальне життя, у ринкові відносини як культурна індустрія, де створюються художні продукти на всі смаки,
де є попит і пропозиції. Вітчизняне мистецтво в останні десятиліття також поступово переходить на рейки ринкової економіки. У різних регіонах країни з’являються культурні кластери, де опановуються і втілюються в життя засади креативної
індустрії.
І все ж ставлення до мистецтва як до засобу впливу заданого спрямування продовжує домінувати у вітчизняному духовному просторі. Логічним продовженням такого ставлення
є розуміння реципієнта як об’єкта впливу. За цією логікою свідомість реципієнта постає такою собі чистою дошкою, де твір,
до сприйняття якого він долучається, малює на ній смислову,
ціннісну картину світу. І саме ця картина, за задумом, повинна постати особистісно значущою, і в подальшому визначати
зміст життєдіяльності людини.
Загалом, це відома в науці теорія, де естетичний потенціал
мистецтва, виразність художнього втілення розглядалися як
потужні засоби впливу на реципієнта, що відкривало можливості для інтеріоризації ним представлених у творах цінностей. До розробки ефективності впровадження даної теорії в
практику долучилися свого часу багато фахівців. Але хоча й
не одразу, все ж ставало зрозумілим – на практиці її положення
не знаходили бажаного підтвердження. Найбільш хибним аспектом виявилось ігнорування об’єкта впливу, реципієнта, як
рівноправного учасника процесу спілкування з мистецтвом.
Об’єкту відмовляли в суб’єктності. З поля зору науковців випадала найважливіша обставина – сприймаюча твір людина є
особою, яка вже має свої уявлення про світ, про моральні норми, яка вже сформувала свої ціннісні виміри життя. Якщо хто
й цікавився об’єктом впливу – реципієнтом, то це були переважно психологи та соціологи.
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Соціологи вже кілька десятиліть задавалися питаннями:
які потреби прагне задовольнити людина, звертаючись до
мистецтва, які відповіді шукає в творах різних видів і жанрів. Проблемним поставав і мотив звернення особи до твору,
а конкретніше, як він розміщується на шкалі – від потреби
духовного вдосконалення, до бажання просто розважитись,
приємно провести час.
Зазначимо, що для соціологів, на відміну від, скажімо, фахівців з естетики, які переймаються суто естетичними чинниками, важливі всі обставини, які визначають процеси вибору твору для споживання, також як і характер долучення до
мистецтва та його сприйняття. Позаестетичні та позахудожні чинники в таких дослідженнях ставали об’єктом пильної
уваги поряд з естетичними та художніми. Тому всі отримані
відповіді респондентів були важливі для відтворення об’єктивної картини сучасного стану функціонування мистецтва
та його споживання.
Спираючись на дані моніторингу “Українське суспільство”, спробуємо визначити, як ціннісні уявлення реципієнта
впливають на вибір твору для споживання, на значущість відтворених у ньому ціннісних чинників.
Зосередимося на кінематографі як найбільш масовому виді
мистецтва і на телесеріалах, які має змогу дивитися переважна більшість телеглядачів. Дані, отримані за роки проведення
моніторингу українського суспільства, надають можливість
простежити динаміку не тільки кількості споживання кінотворів і телесеріалів, а й виявити переваги, якими керуються
респонденти під час вибору. Тут акцентуємо не стільки на
жанрових преференціях, скільки на виборі твору за його походженням, тобто країни виробника.
Запитання щодо пріоритетів у виборі твору певної країни
були вперше поставлені у 2003 р. Отримані тоді дані засвідчили, що перевагу у виборі фільму мали стрічки, створені за
радянських часів. Їх хотіли дивитися понад 63% глядачів, російські – майже 45%.
Дані останнього опитування, яке проводилося у 2019 р., показали, що радянські фільми і серіали дивляться 6,2% глядачів, російські – 9,3 %. Найбільший відсоток – 23,1% – набрали
українські кінотвори і серіали. Зарубіжним стрічкам віддають
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перевагу 17,1% респондентів. Не можна не сказати про ще
один показник – 27% опитаних відповіли, що для них не має
значення походження твору.
Такі зміни в преференціях пояснюються кількома чинниками. По-перше, з розпаду Радянського Союзу минув уже
значний час. Зросло нове покоління, для якого радянське
минуле вже не дотичне для власного досвіду і його переживань. По-друге, художній доробок радянських часів майже
вийшов з обігу – стрічки того часу тільки іноді можна побачити на одному чи двох телеканалах, які зазвичай не входять у
так званий соціальний пакет. По-третє, у репертуарі кінотеатрів сьогодні представлені тільки твори зарубіжних та українських кіновиробників. По-четверте, важливу роль при виборі
твору відіграє і політична ситуація в Україні. Події на Сході та
в Криму негативно вплинули на ставлення багатьох українців
до всього російського.
Ще одна важлива позиція, яка потребує розгляду – це
ставлення реципієнтів до ціннісного наповнення фільмів
і серіалів. Був поставлений однаковий набір запитань до
кіно- і телетворів різних країн “Що приваблює у змісті фільмів,
серіалів: порядність героїв, перемога справедливості, толерантність персонажів, взаємодопомога та взаємовиручка, повага до людини праці, повага до людської гідності, відображення дотримання
прав людини, готовність поступитися власними інтересами заради суспільних?”.
У відповідях на ці запитання респонденти визначалися із
своїм сприйняттям представлених у творах ціннісних моделей. Отримані дані свідчать про те, що одні й ті ж якості героїв або характер стосунків були часто оцінені по-різному в
різних за походженням творах. Хоча в деяких позиціях вони
дуже близькі або ж збігаються. Це, зокрема, стосується поняття
“перемога справедливості”. В українських фільмах і серіалах
майже 22% респондентів наголосили на значущості перемоги
справедливості, у зарубіжних – 21,2%, у радянських – 23,3%.
Найменше респондентів побачили перемогу справедливості в
російських фільмах і серіалах – 16,1%.
Важливість наявності справедливості для українців і в
реальному житті підтверджують відповіді на інше запитан313
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ня: що є найбільш важливим для людини в суспільстві? Серед
запропонованих позицій – терпимість, колективізм, дотримання прав людини, соціальна захищеність тощо – справедливість посідає друге місце – 44,6%. За цінністю для респондентів вона поступається тільки матеріальному добробуту – 51,1%. Третю позицію тут посідає соціальна захищеність.
Їй віддали перевагу 43,1% опитаних. Отже, бачимо, що і в
житті, і в мистецтві справедливість постає вагомим ціннісним
чинником для респондентів. Її значущість посилюється,
зокрема, існуючими в сучасному суспільстві економічними,
соціальними негараздами, у тому числі проблемами в судочинстві.
Вагомим показником щодо значущості моральних цінностей постає також позиція “порядність героїв”. В українських
фільмах і серіалах її відзначили 28,5% респондентів. За відсотками тільки кінотвори, створені за радянських часів, за цією
позицією конкурують з українськими. Для більше ніж 30%
респондентів виявилося значущим відображення порядності
в художніх творах тих часів. Значно відстають в цьому сенсі
герої сучасних російських і зарубіжних стрічок. Тільки 13,3%
респондентів побачили в російських фільмах і серіалах прояви порядності героїв і, відповідно, близько 16% – у зарубіжних фільмах.
На початку цієї роботи ми зазначали, що є сенс переглянути поширену думку щодо можливостей впливу мистецтва
на ціннісні орієнтації реципієнта. Необхідно враховувати,
що сприймаюча особа вже має сформовану ціннісну картину, яка, звісно, може змінюватись, але ці зміни відбуваються
переважно під впливом соціальних змін. Підстави для таких
висновків дають порівняння відповідей на значущі ціннісні
позиції в кінотворах і відповіді на запитання, чи діють такі ж
цінності в соціальній дійсності.
Дані моніторингу надають змогу пересвідчитись у тому,
що глядачі чітко розділяють ціннісну картину, представлену в творах, і реалії життя. На запитання “Як Ви вважаєте, чи
діють ще сьогоднi цiнностi, якi пропагувалися в Радянському
Союзі (соцiальна рiвнiсть, колективiзм, взаємодопомога, пiдтримка
держави тощо)?” Понад 68% опитаних вважають, що ці цінності сьогодні не діють. Тільки 21% погоджується з тим, що
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вони діють у сучасному українському суспільстві. Як бачимо,
у двох третин респондентів існує чітка рефлексія щодо того
“як у житті” і “як у кіно”.
Події, які в 90-х супроводжували розгортання соціальноекономічних, ідеологічних процесів, формування нових засад
існування України як незалежної держави, поставали, крім
усього іншого, свідченням того, що уявлення про можливості
мистецтва були надто ідеалізованими. Завищені очікування
стосувалися насамперед його здатності формувати в реципієнта певну ціннісну модель, що визначатиме вчинки, поведінку людини в реальному житті. Як це часто буває – бажане
не стало сутнім.
У нових соціальних лаштунках значущість цінностей, які
так потужно транслювало радянське мистецтво, для багатьох
співвітчизників залишилася в минулому. Надії на те, що трансльовані мистецтвом цінності ставали частиною ціннісних орієнтацій особи, в цілому не справдилися. У нових соціальноекономічних умовах життєві стратегії українців визначали
вже інші цінності, моральне наповнення яких іноді не відповідало загальнолюдським нормам співжиття.
Отже, якщо мистецтво не справдило надій на свою “чарівну
силу” в керуванні вчинками, у формуванні ціннісної картини світу людини, постає питання – чим же воно значуще для
респондентів у ціннісному сенсі. На нашу думку, мистецтво,
крім усього іншого, постає як певний орієнтир, для порівняння власних ціннісних уподобань з пропонованими в творах
моделями соціально значущих цінностей. Саме з цих позицій
видається важливим порівняти ставлення реципієнтів до ціннісно-змістового наповнення кіно і телетворів різних країн.
У своїх відповідях респонденти фіксують, що значущі ціннісні позиції по-різному втілені в художній продукції різних
країн. Це позначається на привабливості твору для респондента. Ми вже зазначали, що є позиції, які за привабливістю
для респондентів лідирують у творах різних країн. Одна з них
раніше вже згадувана “перемога справедливості”. Але є позиції, де відмінності доволі значущі. Йдеться про взаємодопомогу та взаємовиручку. Простежується доволі значна розбіжність
в оцінках – від 12% респондентів, яких привабила ця позиція в
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сучасних російських творах та серіалах, до 20% привабливості
у творах радянської доби.
Відповіді на це запитання цікава ще й тим, що можемо порівняти значущість для респондентів цієї позиції в творах і
в реальному житті. Тут маємо уточнити. У блоці запитань –
“На Вашу думку, що із зазначеного нижче є найбільш важливим для
людини в суспільстві?” немає позиції “взаємодопомога та взаємовиручка”, але є дуже близьке за ціннісним наповненням
поняття “колективізм”. Нам видається, що порівняння відповідей на ці позиції буде цілком коректним. Тож найбільш важливим для людини в суспільстві – колективізм вважають 5,2%
респондентів.
Ці показники ще раз засвідчують значний розбіг між, скажімо так, декларованою привабливістю цінностей у художньому творі та їхньою значущістю в реальному житті. Такий
стан речей можна пояснити, зокрема, тим, що в творах зазвичай наголошується на соціальній значущості тих чи інших
цінностей. Тож реципієнт хоче відповідати соціальному запиту. І водночас тут знову повертаємося до усвідомлення того,
що для респондентів існує відмінність між тим, як “у кіно”, і
тим, як “у житті”. У сучасному соціальному устрої колективізм не багато значить і не постає тією фундаментальною цінністю для вибудови власних життєвих стратегій у досягненні
бажаної мети.
Сьогодні у сфері долучення до мистецтва можна стверджувати, що споживач має значну свободу вибору. Він може обирати між видами мистецтва, між його жанрами і, як ми вже зазначали, між творами країн виробників художньої продукції.
Для того, щоб більш повно розібратися з поставленим нами
вище запитанням – як уже існуючі ціннісні уявлення реципієнта впливають на вибір твору, звернемося до аналізу преференцій вікових груп. Звісно, ми враховуємо наявність цілої
низки обставин, які можуть перешкоджати реципієнту обирати бажаний художній продукт. Особливо це стосується кінематографа. Це і матеріальний чинник, адже ціни на квитки
недешеві – від 70 до 120 гривень. Далеко не кожна українська
родина може часто дозволити собі такі витрати. Мабуть, також варто враховувати й таке. Не всім, скажімо, до вподоби
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енергійне хрумтіння поряд і запах попкорну. А це сьогодні
невід’ємний атрибут кіноперегляду.
Споживання попкорну під час кіноперегляду, можливо,
видається і не надто значним чинником, але, насправді, він
виступає певним маркером вікових уподобань. Звісно, любителів попкорну більше серед молодіжної аудиторії. Для старшого покоління це часто виступає як подразник, що заважає
зосередитися на сприйнятті кінотвору. Дані моніторингу
дають змогу дізнатися і більш змістовні чинники щодо уподобань серед різних вікових груп українців. Зрозуміло, що
йдеться про ціннісні уподобання в процесі вибору і споживання фільмів та серіалів.
Найбільший розрив фіксується у виборі творів країни виробника. Серед молодого покоління віком від 18 до 29 років
лише 1,3% обирають кіно і серіали, створені в Радянському
Союзі. Серед старшого покоління, тим, кому понад 56 років,
таких 11%. Ще більший розрив у вікових перевагах маємо
серед споживачів зарубіжної кінопродукції: майже 30% –
серед молоді, і тільки 5,7% – старшого покоління.
Щодо показників споживання кінотворів радянських часів,
то, як ми вже зазначали, тут працюють як кількісні, так і якісні показники. З одного боку, вони дуже мало представлені на
телебаченні й демонструються більшою мірою вдень, з другого – вони за своєю проблематикою, емоційним наповненням,
не дотичні до змістового наповнення сучасного повсякдення
і часто не викликають у молодої людини, яка народилися і
живе в інших соціальних, економічних, ідеологічних, інформаційних, естетичних реаліях, чуттєвого відклику, тим більше
емпатії.
Стосовно незначного відсотка серед старшої вікової групи
тих, хто обрав кінопродукцію країн Заходу, то, знов-таки, треба враховувати матеріальний чинник – вартість квитків. Крім
того, відіграють свою роль і жанрові уподобання. Репертуар
кінотеатрів сьогодні переважно складається з блокбастерів,
фентезі, різного ґатунку пригодницьких стрічок. Жанри, особливо ті, де переважають спецефекти, комп’ютерна графіка,
не надто приваблюють старше покоління. Не всім до вподоби
казки з незрозумілими героями та їхніми способами рятування світу.
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Якщо в ставленні до вибору радянських і зарубіжних фільмів і серіалів між представниками різних поколінь існує доволі значний розрив, то в ставленні до українських кінотворів
маємо іншу картину. Тут відсотки тих, хто обирає вітчизняні фільми і серіали, різняться між поколіннями незначно –
молодша вікова група 18–29 років – 23,4%, середня 30–55 років – 20,1%, старша – понад 56 років – 27%.
Майже однодумцями виступають різні вікові групи українців і стосовно привабливості ціннісних позицій у творах. Особливо це помітно щодо того, як вирішується у вітчизняних
фільмах проблема перемоги справедливості. У віковій групі
від 18 до 29 років – 23%, у середній 30–55 21,4% і в старшій –
майже 22%. Значно більше розбіжностей між віковими групами щодо привабливості певних ціннісних позицій у творах
спостерігається в оцінках зарубіжної кіно- і телепродукції та
творах радянської доби. Так, “перемогу справедливості” в зарубіжних стрічках побачили 25% молодшого покоління і тільки 16,5% – старшого. У радянських фільмах інша картина –
18% молоді і 27% тих, кому понад 56 років.
Загалом, можна констатувати, що найбільші розбіжності
між поколіннями спостерігаються саме в оцінках привабливості зарубіжних та радянських творів. Молодь надає перевагу втіленням ціннісних моделей у зарубіжних фільмах, а
старше покоління – у радянських. І навпаки, найменші відсотки від молоді отримує кінопродукція радянської доби, і
такі ж найменші відсотки для зарубіжних творів – від старшої
вікової групи.
Причини таких розбіжностей зрозумілі й певним чином
закономірні. У цій роботі ми вже торкалися деяких аспектів
такої ситуації. Це і соціальні, і психологічні, і інформаційно-технологічні. У суспільстві вже добре усвідомлений той
факт, що між поколіннями фіксується небувала в історії інформаційна дистанція в доступі й оволодінні якісно новими
способами отримання і передачі інформації, у тому числі
художньої, що значно позначається і на ціннісному наповненні в сприйнятті соціальних явищ.
Отже, можна стверджувати, що отримані дані підтверджують наші сумніви щодо можливостей мистецтва реально
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впливати на ціннісні орієнтації респондентів у сучасних умовах долучення і споживання художньої продукції. Відповіді
щодо привабливості ціннісних моделей, представлених у кінострічках і телесеріалах різних країн, свідчать про те, що для
більшості респондентів вони не постають особливо значущими. Тим більше, як раніше зазначалося, для 27% походження
творів не має значення. Все це означає насамперед, що художні твори не сприймаються нинішньою аудиторією як орієнтири в побудові життєвих і поведінкових стратегій.
Однакові питання щодо привабливості ціннісних моделей
ставилися до творів різних країн. Відповіді на них, хай і побічно, але свідчать про відсутність пошуку і бажання у респондентів обрати прийнятну для себе модель. Така ситуація
пояснюється, як на нашу думку, не стільки пасивністю респондентів, скільки розмаїттям представлених у творах ціннісних моделей і труднощами їх перекладу на ціннісні виміри, які визначають нинішню соціальну реальність. Інші дані
моніторингу стосовно цінностей, які визначають поведінку
респондентів у реальному житті, засвідчують, що споживачі
чітко розділяють для себе художню реальність та існуючу соціальну.
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ВІКОВІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КУЛЬТУРНИХ ПРАКТИК
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Проаналізовано особливості участі в культурно-дозвіллєвих практиках представників різних вікових груп. З’ясовано, шо найбільш популярними для опитуваних різного віку продовжують бути практики
відпочинку, приватного спілкування, медіапрактики. Триває падіння
обсягів читання друкованої преси (особливо серед молоді), художньої
літератури, тоді як використання інтернет-медіа весь час зростає.
Публічні види культурно-дозвіллєвих практик поширені набагато
менше, задіяність у них груп старшого віку є нижчою порівняно із
групами середнього і молодшого віку. Активними, оздоровчими, творчими практиками молодь займається частіше порівняно з іншими
віковими групами, проте в цілому задіяність у ці заняття є набагато нижчою на фоні популярності медіапрактик, теле- і цифрових
комунікацій. Молоді люди дещо частіше оцінюють умови проведення
дозвілля і відпустки як повноцінні, негативні оцінки задоволення цих
потреб є характерними для 40–50% опитуваних.
Ключові слова: культурно-дозвіллєві практики, моніторинг участі
в культурі, молодь, вікові групи середнього віку, вікові групи старшого
віку, оцінки задоволення дозвіллєвих потреб.
Проанализированы особенности участия в культурно-досуговых
практиках представителей различных возрастных групп. Установлено, что наиболее популярными для опрашиваемых разного возраста продолжают быть практики отдыха, личного общения, медиапрактики. Продолжается падение объемов чтения печатной прессы
(особенно среди молодежи), художественной литературы, тогда как
использование интернет-медиа возрастает. Публичные виды культурно-досуговых практик распространены гораздо меньше, вовлеченность в них групп старшего возраста ниже по сравнению с группами среднего и младшего возраста. Активными, оздоровительными,
творческими практиками молодежь занимается чаще по сравнению с
другими возрастными группами, однако в целом вовлеченность в эти
занятия намного ниже на фоне популярности медиа-практик, телеи цифровых коммуникаций. Молодые люди несколько чаще оценивают
условия проведения досуга и отпуска как полноценные, негативные
оценки удовлетворения этих потребностей характерны для 40–50%
опрошенных.
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Ключевые слова: культурно-досуговые практики, мониторинг
участия в культуре, молодежь, возрастные группы среднего возраста, возрастные группы старшего возраста, оценки удовлетворения
досуговых потребностей.
The paper throws light on the age differences among Ukrainians in
the way they participate in cultural and leisure activities. The findings of
the “Ukrainian Society” social survey indicate that relaxation, spending
time with family and/or friends, as well as media practices, are the most
preferred leisure alternatives by respondents of all ages. Reading print
newspapers is on the decline (especially among young adults), the same
goes for fiction books. On the other hand, digital media are growing in
popularity. Only a small percentage of respondents (older adults in particular) are involved in the cultural and leisure activities intended for the public
(attending cinema, theatre, sporting events, etc.). Young people are more
often than other age groups opt for active and/or creative leisure, as well
as fitness and health practices. Yet, these activities are far less popular in
comparison with media practices and online communication — even when
it comes to the young respondents. Young adults are somewhat more likely
to say that they are satisfied with the quality of their leisure time and their
holidays (vacations); meanwhile, 40–50% of all respondents report being
dissatisfied with these things.
Keywords: cultural and leisure practices, monitoring cultural participation, youth, middle-aged adults, older adults, respondents’ evaluations
regarding satisfaction of their leisure needs.

Залученість до культури, культурна соціалізація в сучасному суспільстві є значно медіатизованою, дедалі більшу кількість інформації індивіди споживають за допомогою традиційних (телебачення, радіо, преса) і новітніх медіа (Інтернет,
цифрові носії). Відповідно, інші культурні практики мають
менші шанси бути задіяними, затребуваними внаслідок різних чинників, зокрема, нестачі часу, несформованості звичок, смаків, відсутності культурно-дозвіллєвої інфраструктури тощо. У цій ситуації особливої уваги потребують патерни
участі в культурі, які є характерними для молоді – соціальнодемографічної групи, яка йде на зміну старшим поколінням
і поступово займає основні позиції у сферах зайнятості, сім’ї,
дозвілля тощо. Поряд із тим не менш важливими є популярні
взірці культурних практик інших вікових груп, виявлення дисбалансів проведення дозвілля людьми середнього, старшого
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віку. Саме через зіставлення стилів культурно-дозвіллєвих
практик різних вікових груп стають наочними їх специфічність чи відсутність такої. Метою даної статті є з’ясування актуальних патернів участі в культурі представників різних вікових груп на основі результатів моніторингових досліджень
“Українське суспільство”.
Структура культурно-дозвіллєвих практик. Щорічні моніторингові дані Інституту соціології НАН України надають
інформацію щодо динаміки і обсягу культурно-дозвіллєвих
занять протягом останнього від дня опитування тижня, а також протягом року. Більшу частину вільного часу респонденти проводять у домашньому колі. Основними видами
домашніх занять є відпочинок, спілкування, медіаспоживання
(табл. 1). Соціабельні практики (зокрема, гостювання) є характерними для кожного третього з опитуваних; вчащають на
тижні в гості дещо переважно молоді люди (47%) і середнього
віку (38%) порівняно із людьми старшого віку (29%). Заняттям
з дітьми приділяють час 36–38% опитуваних молодого і середнього віку, у старшій віковій групі таких 18%.
Високу популярність серед домашніх занять має перегляд
телепередач (66%), хоча за десять останніх років ця практика
поступово втрачає свої позиції (87% у 2008 р.). Частка телеглядачів старшого віку вища (73%) порівняно із групами молодшого і середнього віку (62–64%). Місце телевізора займають
інформаційно-цифрові технології: користуються Інтернетом
не рідше, ніж раз на тиждень, 74% респондентів, серед них
55% використовують його двічі-тричі на день; щонайменш
кожен третій (36%) вказує на заняття з комп’ютером протягом
тижня. Серед молоді використовують комп’ютер вдома 52%,
у середньому віці таких – 40%, у старшому – 20%. Використовують Інтернет протягом тижня 97% молоді, 84% – людей
середнього віку, 45% – старшого віку. Як відомо, в останнє
десятиліття “ера смартфону” прийшла на зміну “ері настільного комп’ютера”, тобто за рахунок мобільного доступу до
мережі частка інтернет-користувачів швидко зросла в багатьох країнах, у тому числі в Україні [1].
Аудіальні, аудіовізуальні джерела інформації теж зазнають відтоку споживачів. Аудиторія радіо зменшилася з 39% у
2008 р. до 23% у 2018 р. Радіопередачі дещо частіше слухають
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Таблиця 1
Вікові відмінності домашніх культурно-дозвіллєвих практик,
2018 р. (%)
Види активності
(останній тиждень
перед опитуванням)
Користування Інтернетом (не
рідше, ніж раз на тиждень)
Перегляд телепередач
Просто відпочинок, нічого не
роблячи
Відвідування гостей
Заняття з комп’ютером (пошук
інформації, ігри, створення
програм тощо)
Приймання гостей
Читання газет
Заняття з дітьми
Прослуховування музики
Прослуховування радіопередач
Читання художньої літератури
Перегляд відеомагнітофону,
відеороликів
Вивчення літератури за фахом

люди старшого віку (28%) порівняно із респондентами молодого і середнього віку (по 21%). Молодь частіше прослуховує
музику (44%), частка поціновувачів музики падає у середньому (24%) і старшому віці (9%).
Паперові носії інформації теж втрачають прихильників.
У 2008 р. читали газети протягом тижня 58%, у 2018 р. – 30%.
Читачів газет і раніше було більше серед людей старшого і
середнього віку. Ця залежність зберігається і нині: 42% і 27%
читачів газет належать до груп старшого і середнього віку відповідно, тоді як серед молоді таких 18%. Частка читачів художньої літератури за десятиліття зменшилася від 26% до 15%,
читачів фахової літератури – з 9% до 6%.
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Підтвердженням тенденції переорієнтації у використанні медіаносіїв слугують й відповіді на запитання щодо джерел інформації про політичні та економічні події в Україні
(2019 р.). Дивляться інформаційно-розважальні телеканали (1+1, Інтер, СТБ та ін.) 44% опитуваних, серед молоді таких 31%, групи середнього віку – 40%, групи старшого віку –
56%. Звертаються до спеціалізованих інформаційних каналів
(112, NewsOne, Прямий тощо) 11% респондентів, їх більше
серед глядачів старшого і середнього віку (15% і 10% відповідно), серед молоді таких 4%. Газети і журнали, радіо, бесіди
з друзями чи знайомими відмітили близько 2% опитуваних.
Натомість кожен третій для пошуку новин використовує
Інтернет; серед молоді таких 54%, серед групи середнього
віку – 40%, групи старшого віку – 19%.
Публічні взірці культурних практик поширені серед населення значно менше (табл. 2). Відвідування церкви на тижні відмічають 17% опитуваних – без значних вікових відмінностей.
Частка відвідувачів кінотеатру на тижні становить лише 7%
(щоправда, у 2008 р. ця цифра була ще нижчою – 3,4%). Вона
є вищою серед молоді (18%), падає серед людей середнього
(6%) і старшого віку (1,5%). Загальна тижнева аудиторія театрів, концертів, музеїв, виставок становить 3,9% (3,6% 2008 р.);
серед молоді і людей середнього віку шанувальників мистецтва
4,5–5%, серед людей старшого віку – 2%. Така вікова залежність є характерною й щодо відвідування екскурсій, спортивних видовищ, тижнева аудиторія яких 3–4%. Суто молодіжними в нашій країні є такі заклади і заходи, як клуби, дискотеки, вечори відпочинку; вони приваблюють 13% молоді, 3% –
серед людей віком 30–55 років. Відвідування ресторану, нічного клубу відмітили у переліку занять 13% молоді, 8% – у групі
середнього віку, 1,5% – у групі старшого віку.
Відвідування непродуктових магазинів і ринків є популярнішою і доступнішою практикою у публічному просторі:
вона охоплює 34–36% опитуваних молодого і середнього віку,
22% – старшого віку.
Для підтримання активного, бадьорого фізичного і психологічного стану важливу роль відіграють релаксаційні, оздоровчі, спортивні практики (табл. 3).
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Таблиця 2
Вікові відмінності публічних видів культурно-дозвіллєвих
практик, 2018 р. (%)
Види активності
(останній тиждень перед
опитуванням)
Відвідування непродуктових
магазинів та ринків
Відвідування церкви
Відвідування кінотеатру
Відвідування ресторану, нічного
клубу
Відвідування клубів, дискотек,
вечорів відпочинку
Відвідування спортивних
видовищ як глядач
Відвідування театрів, концертів,
музеїв, виставок
Екскурсійна подорож
Відвідування бібліотеки

5,8

13,5
8,7

13,8

15,9

16,9

N=1800

9,8

27,1
13,7

10,8

18,5

22,2

18–29

6,0

13,7
8,7

15,1

16,5

19,9

30–55

2,9

10,8
5,5

13,8

13,3

9,4

56+

Таблиця 3
Вікові відмінності оздоровчих, активних видів
дозвіллєвих практик, 2018 р. (%)
Види активності
(останній тиждень перед
опитуванням)
Відпочинок на природі за містом
Настільні ігри (шахи, шашки,
карти, доміно)
Рибальство, мисливство,
збирання грибів
Ранкова гімнастика і фізкультура
Біг, оздоровчі прогулянки
Відвідування плавального
басейну, спортзалу, стадіону
для занять спортом
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Відпочинок на природі за містом (17%) практикують
22% молоді, 20% у групі середнього віку, 9% старшого віку.
Відпочинок під час занять настільними іграми приваблює
13% людей старшого віку, 15% середнього, 19% молодшого віку. Рибальством, мисливством, збиранням грибів тощо
займаються люди середнього (15%) і старшого віку (14%),
дещо рідше – молодь (11%). Більш виразними є вікові відмінності у випадку спортивних, оздоровчих занять. Ранкову гімнастику, фізкультуру практикують 27% молоді, 14% людей
середнього віку, 11% старшого віку; біг, оздоровчі прогулянки
приваблюють 14% молоді, 9% людей середнього віку, 6% старшого віку. Вказують на участь у заняттях спортом у басейні,
спортзалі, на стадіоні 10% молоді, 6% людей середнього віку,
3% старшого віку.
Інший різновид культурних практик пов’язаний із творчою
їх компонентою, довготривалим ангажуванням у певні заняття,
які потребують специфічної компетентності, культурного
капіталу, проявів громадянської позиції тощо (табл. 4). Серед
таких занять можна назвати прикладну творчість (4%),

2,6

4,2

3,7

2,9

4,7

3,7

4,5

18–29

1,1

1,8

2,4

4,4

2,0

3,9

3,8

30–55
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1,5

2,7

1,9

2,9

4,1
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Таблиця 4
Вікові відмінності творчих видів дозвіллєвих практик, 2018 р. (%)
Види активності
(останній тиждень перед
N=1800
опитуванням)
Прикладна творчість (рукоділля,
4,0
різьблення тощо)
Громадська робота
3,5
Художня творчість (створення
музики, віршів, прози,
2,5
малювання, гра на музичних
інструментах)
Раціоналізаторство,
3,5
конструювання
Колекціонування,
2,4
фотографування
Відвідування гуртків, курсів,
2,0
студій
Участь у художній самодіяльності
1,2
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художню творчість (2,5%), раціоналізаторство, конструювання (3,5%), колекціонування, фотографування (2,4%). Участь у
художній самодіяльності, відвідування курсів, гуртків студій
залучає 1–2% опитуваних, дещо частіше такі варіанти обирають молоді люди (3–4%).
Громадською роботою займаються близько 3% людей старшого віку, близько 4% – молодшого і середнього віку. Відповіді на запитання моніторингу–2019 щодо участі в діяльності
громадських і політичних організацій надають детальнішу
інформацію. Так, на членство в клубі за інтересами вказують
3,4% опитуваних (серед молоді 5,6%), у творчій спілці – 1%
(2% серед молоді), у спортивному клубі/товаристві–3% (8,9%
серед молоді), у студентському товаристві, молодіжній організації – 2% (6,9% серед молоді), у релігійній організації, церковній громаді – 2,8% (1,3% серед молоді). Загалом серед опитуваних 17,3% вказали, що належать до тих чи тих громадських,
політичних організацій; серед молоді таких – 23,7%, серед
людей середнього віку – 17,8%, старшого віку – 15,7%.
Оцінки достатності повноцінного дозвілля. Рівень задоволення рекреаційних, дозвіллєвих потреб населення країни
прояснюють відповіді на запитання щодо оцінок достатності
тих чи тих соціальних благ (табл. 5). Кожен другий з опитува-

43,9
22,0
25,9
8,1

52,8
16,0
19,9
11,3

56+

Таблиця 5
Оцінки достатності повноцінного відпочинку
і дозвілля серед різних вікових груп, 2019 р. (%)
Вікові групи
Соціальні блага
N=1800
18–29
30–55
Можливість повноцінно проводити відпустку
Не вистачає
50,1
45,4
49,6
Важко сказати, вистачає чи ні
18,1
19,4
19,3
Вистачає
25,0
31,6
26,6
Не цікавить
6,8
3,6
4,4
Повноцінного дозвілля
Не вистачає
40,3
35,5
39,3
Важко сказати, вистачає чи ні
22,3
23,4
22,0
Вистачає
32,1
38,2
34,7
Не цікавить
5,3
3,0
4,0
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них відповідає, що йому не вистачає можливості повноцінно
проводити відпустку, 40% респондентів не вистачає повноцінного дозвілля. Оцінюють задоволеність цих потреб за допомогою альтернатив “важко сказати”, “не цікавить” 22–25%
респондентів. Вистачає повноцінного відпочинку під час
відпустки кожному четвертому з опитуваних. Таких дещо
більше серед молоді (32%) і менше серед людей старшого віку
(20%). Оцінюють свої можливості проводити дозвілля як повноцінні 38% молоді, 35% людей середнього віку, 26% людей
старшого віку.
Особливих змін за останнє десятиліття в цій сфері життєдіяльності не відбулося. У 2008 р. негативно оцінювали можливість повноцінно відпочити під час відпустки 54% респондентів, по 58% серед молоді і людей середнього віку, 44% –
серед людей старшого віку. Позитивні оцінки задоволеності
цієї потреби висловлювали 18–20% представників молодшої і
середньої вікової групи, 13% старшої вікової групи. Вважали
повноцінними можливості проводити дозвілля 30% молоді,
25–26% людей середнього і старшого віку. Не вистачало повноцінного дозвілля 45% молоді, 49% людей середнього віку,
36% людей старшого віку. Останні набагато частіше обирали
варіанти відповіді “не цікавить”, що опосередковано вказує на
нагальність задоволення інших вітальних потреб.
Висновки. У сфері рекреаційних, культурно-дозвіллєвих
практик продовжують відбуватися певні зрушення і відтворюватися значні дисбаланси. Зрушення пов’язані передовсім
із поступовим заміщенням традиційних медіапрактик їх мережево-цифровими альтернативами. Читання преси, книг,
перегляд новин, розважальної інформації на друкованих
носіях, прослуховування радіо, перегляд телепередач стають
дедалі менш популярними, першою чергою серед молоді.
Ці практики переміщуються в мережево-цифрове середовище, яке не потребує прив’язки до певного простору і часу та
традиційних матеріальних носіїв інформації.
Дисбаланси пов’язані з незіставністю обсягів залучення у
медіапрактики (зокрема, тижневі аудиторії Інтернету становлять 75% опитуваних, телебачення – 66%) і участі в активних,
творчих, оздоровчих, мистецьких, громадських практиках,
аудиторії яких набагато менші. У молодому віці культур328
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но-дозвіллєва, оздоровча активність є дещо вищою, зі зростанням віку вона поступово зменшується, часто до неучасті
у більшості занять людей старшого віку. Відповідно, за роки
моніторингових спостережень бачимо відтворення ситуації,
коли лише третині опитуваних вистачає повноцінного дозвілля, кожному четвертому – повноцінного відпочинку під час
відпустки (передовсім у молодому віці). Можна говорити про
стійку багатолітню ситуацію незадоволення базових потреб
населення країни у сфері рекреації та участі в культурі.
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Демократія – це коли команда корабля, який тоне, замість того, щоб
спільними зусиллями рятувати судно, починає вибирати собі нового
капітана.
Зі стрічки Фейсбуку

ФЕНОМЕН АБСЕНТЕЇЗМУ: ПРО ЗАГРОЖЕНІСТЬ
ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ
У статті розглядається феномен абсентеїзму, що загострено проявився під час останніх виборів до Верховної Ради – 2019 р., коли
50,75% виборців не проголосували. Проаналізовано дані моніторингу для з’ясування можливих причин такої електоральної поведінки.
Узято до уваги результати вивчення неголосуючих у 24 країнах
Європи на базі ESS – 2006, де основними чинниками стали вік, когорта та особливий період, які певною мірою підтвердились в аналітичному вигляді.
Ключові слова: абсентеїзм, неголосуючі виборці, електоральна
поведінка, вік, когорта.
В статье рассматривается феномен абсентеизма, который остро
проявился на последних выборах в Верховную Раду 2019 г., когда
50,75% избирателей не голосовали. Проанализированы данные мониторинга для выяснения возможных причин такого электорального поведения. Приняты во внимание результаты изучения неголосующих
в 24 странах Европы на базе ESS – 2006, где основными факторами
оказались возраст, группа и особенный период, что в определенной
степени подтвердилось в аналитическом виде.
Ключевые слова: абсентеизм, неголосующие избиратели, электоральное поведение, возраст, группа.
The paper focuses on the phenomenon of electoral absenteeism, which became strikingly evident in the last parliamentary election in Ukraine
when over half (50.75%) of eligible voters did not cast a ballot. In order to
find the underlying reasons for people’s unwillingness to go to the polls,
the author has analysed the data of the “Ukrainian Society” annual survey. Another important work on this issue is a study of non-voters in 24
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European countries, which draws upon the data of European Social Survey
for the year 2006. According to the study, factors that contribute most
to people’s abstaining from voting are a respondent’s age, cohort and a
specific period in the country’s political life (i. e. events before or during
the election). To a certain extent, these factors affect voter turnout in
Ukraine as well, which has been confirmed by subsequent analysis.
Keywords: absenteeism, non-voters, electoral behaviour, age, cohort.

Абсентеїзм (від слова (англ.) absent – відсутній) як (анти)
прояв електоральної поведінки у виразі байдужого ставлення до своїх громадянських і політичних прав або свідомого
ухилення від участі в голосуванні за роки пострадянських трансформацій набрав загрозливих масштабів для
становлення й розвитку демократії в Україні. Причини
зростання кількості тих, хто відмовляється від участі у виборах, можуть бути різними, – від неможливості до небажання.
Соціологами звично називаються такі, як: високий рівень
недовіри до політичних інституцій або просто відсторонення від політики, тобто аполітичність з огляду нерозуміння
сенсу, характеру соціально-політичних процесів, що відбуваються в країні.
У контексті теми набирає резонансу не лише в інтелектуальних і наукових колах проблема відповідальності, а точніше її відсутності. Адже участь у голосуванні – це передусім
виконання свого громадянського обов’язку, але й усвідомлення значення свого голосу у виборі певного вектору розвитку країни.
Явище це міжнародне, щоправда, масштаби поширення
тією чи іншою мірою різняться на політичній мапі світу і головно залежать від рівня розвитку політичної культури суспільства. В історії соціології відома своїми життєво важливими
дослідженнями Чиказька школа ще 1924 р. започаткувала вивчення абсентеїзму інтерв’юванням американських виборців
з метою виявлення мотивів ухиляння від участі в голосуванні,
розглядаючи цей феномен як показник демократичності чи
демократизації суспільства. Адже при зростаючих його значеннях виникає вже слушне питання щодо легітимізації політичної влади, обраної обмеженою кількістю виборців.
Показники явки (turnout, frequency) або рівня активності виборців у голосуванні, незалежно від виборчої системи, завжди
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виступають важливим вимірювальним інструментом рівня
демократії у вільних неавторитарних суспільствах. У країнах
з тривалим демократичним досвідом зазвичай “у спокійному стані” відсоток голосуючих не перевищує 20%, як наприклад у Німеччині, у політичній історії Великої Британії різке
зростання до 40% відбулось у 1990-х.
Навіть у “країні референдумів” Швейцарії явка виборців як для зрілої демократичної державної системи поступово знижувалась від 1970-х, сягнувши найнижчої позначки
42,2 % у 1995 р., але в останні роки все ж зросла. Варто зауважити, що в цій країні, наприклад, за 10 років від 1995 р. до
2005 р. громадяни повинні були проголосувати 31 раз, щоб відповісти на 103 запитання на федеративному рівні, а паралельно ще відбувались голосування на інших рівнях – кантонському і муніципальному. До 1971 р. голосування в Швейцарії було
обов’язковим зі стягненням певної суми штрафу за неучасть,
сьогодні лишилось таким тільки в одному кантоні (Schaffhausen),
де відсотки явки завжди вищі, ніж загалом по країні.
Однак слід зауважити, що найбільша кількість неголосуючих фіксується, як правило, на виборах до Європейських політичних структур: з 38% (1979 р.) до 57% (2009 р.), але на виборах національного рівня їхня частка зменшується, щоправда,
це не стосується постсоціалістичних країн “молодої демократії”. Найвищі показники відмови від голосування демонструвались у Чехії – до 40%, Естонії – 33%, Польщі – 30%, Словаччині – 26,5%, коли найнижчі були в Данії – 4,7%, Бельгії – 6,7 і,
як не дивно, в Україні – 6,7%.
На базі даних ESS–2006 було проведено соціологічне дослідження щодо з’ясування причин відмов від голосування
виборців у 24 європейських країнах, включно з Україною [1].
Очевидно, що зі зниженням рівня явки зростає частка неголосуючих (non-voting) виборців, і коли вона набирає значних
масштабів, то вже виникають слушні питання пошуку причин
демотивації виборців щодо участі в процедурі волевиявлення
у виборчому процесі задля пошуку інструментів долання в
подальшому проявів пасивності виборців. Важливо зазначити,
що дослідники звернули увагу на те, що при опитуванні респондентів виявляється, що показники частки неголосуючих
виборців значно нижчі за реальні відсотки явки на виборах
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і висловили припущення того, що громадяни все ж усвідомлюють вагомість виборів для політичного процесу в країні.
У результаті аналізу різних припущень дослідники виявили вплив на поведінку виборця щодо рішення про участь у
голосуванні таких чинників, як:
• освіта через зв’язок когнітивних здібностей і виборчої
поведінки та соціально-економічного статусу;
• вік у термінах життєвого циклу, коли політичні інтереси
та вподобання лише з життєвим досвідом “визрівають”;
• когорта в контексті соціалізації і зміни поколінь, коли
молодь (не обтяжена власністю, кредитами, податками) на загал
обстоює постматеріалістичні цінності;
• довіра, задоволеність результатами діяльності політичних інституцій;
• електоральні системи з перевагами й недоліками;
обов’язкове голосування з накладенням санкцій;
• специфіка періоду через події до і під час проведення
виборів.
Соціальний клас і матеріальний стан виборця як чинники неголосування не отримали однозначного підтвердження, в різних країнах ця залежність, якщо і проявляється, то
по-різному. Класові відмінності неголосуючих фіксувались
свого часу лише в США, коли для решти країн не мали значення. Загалом, голосування є звичкою, що набувається через соціалізацію, освіту і не вважається атрибутом соціальної
позиції. Хоча громадянам з вищою освітою більш притаманне
почуття громадянського обов’язку і відповідальності. Знову ж
таки, доволі поширена думка, що частіше не голосують бідні, неосвічені громадяни, не завжди справджується, бо за певних історичних соціально-політичних обставин саме ці групи
виборців активізуються. Проте безсумнівним є те, що зазвичай у виборах беруть участь ті, хто вважає свій голос таким,
що має значення.
Україна завдяки своїй виборчій історії вважається найдемократичнішою серед країн пострадянського простору, більшість з яких напрацювали свої механізми управління процесом явки, частіше з ознаками маніпулювання за умов так
званої керованої демократії. Україна, починаючи з 1991 р.,
демонструвала високі показники явки, котрі стали поступово
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знижуватися і дійшли найнижчих значень на останніх позачергових виборах до Верховної Ради 2019 р. (табл.).
Звичайно, низьку явку на останніх парламентських виборах можна просто пояснити їхньою позачерговістю, літнім
сезоном відпусток, як і тим, що на президентських виборах у всьому світі явка завжди вища. Однак факт того, що
15 млн 214 191 громадянин, або 50,75% виборців, відмовились
від голосування, змушує ретельніше підійти до пояснень різкого зростання частки неголосуючих виборців, особливо з
урахуванням міжнародних показників, що може набути виразу прецедентного абсентеїзму в Європі.
Соціологічні інтерпретації причин цього феномену можуть бути різними, залежно від підходу дослідника або ефекту “соціологія соціології”, проте аналітичний профіль не
може виглядати аж надто оригінальним, якщо керуватися
правилами неупередженості. Незадоволеність політичними
процесами, станом економіки, характером і якістю реформ,
низькі показники довіри до політичних і державних інституцій, несправджені очікування – ці чинники вочевидь можуть
сприяти певній зневірі виборців у сенсі свого голосування,
особливо враховуючи засвоєний тривалий радянський досвід
формальних виборів без дійсно відкритого демократичного
волевиявлення.
За даними моніторингу, 20% респондентів визнали свою
неучасть у виборах 2019 р., – це дещо більше, ніж фіксувалось
в опитуванні після виборів 2010 р. – до 17%, але загалом сут-

2010

Таблиця
Динаміка активності виборців в Україні, 1991–2019 рр. (%)

Вибори
Президента 84,32
України

71,21

1998

Складено на основі даних Центральної виборчої комісії України

76,07

1994

Вибори до
ВР України

1991
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ність аналітичних висновків у порівнянні явки на виборах
2010 р. і 2019 р. не різниться [2].
Проте слід підкреслити, що такий занижений показник
частки неголосуючих порівняно з реальними даними ЦВК
свідчить про те, що респонденти все ж знають громадськосхвальну відповідь, однак поповнюючи лише в опитувальнику групу активних виборців. До речі, закордонні соціологи зауважують, що згода респондентів на участь в опитуванні може
свідчити про їхню високу ймовірність готовності голосувати
на виборах.
Позитивно оцінюючи цінність демократії для розвитку
суспільства 73,5% неголосуючих, виявилось, що серед них
лише 15% тих, хто вважає демократичне оновлення країни
найбільш актуальним. Взагалі, часто відповіді громадян, хто
на виборах 2019 р. голосував і не голосував, перегукуються, не
даючи змоги виділити щось значуще в порівнянні цих двох
груп. Адже зневіра, розчарування, недовіра до політичних
інституцій притаманні представникам обох груп. Водночас
видається цікавим те, що на запитання про причини неучасті
людей у діяльності громадських організацій, саме 55% пасивних виборців обирають відповідь – байдужість, пасивність до
суспільного життя, причому майже всі вони – 96,7% не належать до жодної громадської й політичної організації, а 61%
відмовляються від участі в мітингах. Частка задоволених і
незадоволених своїм становищем серед них є майже однаковою – 32%:38%. Пасивні виборці, обираючи між політичними
течіями, як і зазвичай, соціал-демократичну – 13% і націонал-демократичну – 8,6%, тепер достатньо гучно – 38% зазначають, що серед існуючих політичних партій і рухів є ті, кому
можна довірити владу, що не може викликати певний подив,
тобто не зовсім безнадійне для них політичне поле в Україні і
за бажанням їм є з кого обирати представників влади і віддати
свій голос.
У відповідях про розподіл чинників залежності того, як загалом складається життя, теж обійшлося без сенсацій: 17% –
від зовнішніх обставин; 25% – частково від себе, але більше від
зовнішніх обставин; 32% вказують, що це однаковою мірою
залежить від себе й обставин, і лише 15% – більшою мірою від
себе, ніж від зовнішніх обставин. Безперечно, важливим з огля335
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ду відповідальності за стан справ у державі завжди є відповідь
щодо власної причетності до цього, то серед пасивних виборців – половина заявила, що не несе жодної відповідальності за
це, і лише 10% – повну та 31% – часткову, а за важливість активізації відповідальності суспільства виступають тільки 20% з
їхнього числа, 48% плекають певну надію на майбутнє.
До загального портрета неголосуючих варто додати те, що
третина з них (35,4%) мешкає в сільській місцевості, 23% – у містах 250 тис. і 17,5% – у невеликих містах; частка жінок дещо
вища – 51% за частку чоловіків і 48,7%; переважно до 40% – це
наймані працівники і до 30% – непрацюючі. Щодо вікового
розподілу, то в кожній групі представлені громадяни, які нехтують своїм правом голосу, але найбільше серед них 30-річних (до 10%). Майже 40% з неголосуючих – це люди з середньою спеціальною освітою і 30% – з вищою. Однак не можна
стверджувати, що неголосуючі – це неактивні й бідні, адже
43% перебувають у постійному пошуку себе в теперішньому
житті й здебільшого це представники середнього майнового
стану (62%), коли бідних вдвічі менше (30%).
Стосовно українського громадянства, то 52,5% скоріше пишаються цим, а 30% з них важко відповісти, чи пишаються
вони, чи ні, причому ця частка вдвічі вища за 14% серед тих,
хто голосував.
Якщо звернути увагу на політичні орієнтації групи пасивних виборців щодо вектору розвитку країни, то, по-перше, половина з них визнає, що нічого не знає про положення Угоди
про асоціацію України з ЄС. По-друге, 73% проголосували б
на референдумі за вступ до ЄС, якщо такий буде, і, по-третє,
лише половина з них відповіли, що братимуть участь у ньому,
натомість 30% – не будуть, що суттєво відрізняється від намірів активних громадян, які брали участь у голосуванні, відповідно 71% і 17 %.
Складаючи умовний соціологічний портрет громадян, які
ухилились від участі у виборах до Верховної Ради 2019 р., можна зазначити, що все ж, позитивно оцінюючи важливість демократії, вони, ймовірно, не асоціюють її з правом і можливістю
своєї участі, з важливістю свого голосу на виборах. Заявляючи
про свій низький рівень довіри до владних інституцій, до 40%
серед них убачають тих, кому вони могли б довірити владу в
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країні, – це може трактуватися як прояв амбівалентності, але
радше брак політичної просвіти та якості освіти взагалі. Схиляємось до думки, що проблема когнітивності серед виборців
дійсно має місце, як і щодо обмеженого доступу до джерел
більш серйозної інформації про політичне й суспільне життя
в країні на тлі потужностей інформаційно-розважальних телеканалів, які займаються відвертою маніпуляцією суспільної
думки на користь не самих громадян, а власників цих каналів
і відповідних політичних груп впливу.
Не можна узагальнено сказати, що ті, котрі не голосують –
це бідні, неосвічені, збайдужілі люди, які не вбачають жодних
альтернатив на політичному полі. Проте вірогідність того, що
певна відчуженість цієї електоральної групи може в подальшому відбитися на багатьох важливих рішеннях державного
значення, які залежать від суспільної підтримки, постає цілком реальною.
І наостанок, зважаючи на масштаби неголосування на виборах в Україні, безперечно, назріла потреба в здійсненні
спеціального соціологічного дослідження проблеми абсентеїзму з застосуванням методів якісної соціології, статистичного
аналізу, позаяк методи кількісної соціології тут недостатньо
спрацьовують.
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СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
ДО ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
(2017–2019 рр.)
У статті йдеться про динаміку змін ставлення населення регіонів
України до багатопартійної системи. Проаналізовано думки громадян щодо здатності політичних партій керувати країною. З’ясовано,
що за останній рік серед населення регіонів України відчутно зросла
кількість людей, які бачать серед існуючих політичних партій і рухів
такі, яким можна довірити владу.
Ключові слова: політична система, політичні партії, населення
регіонів України.
В статье речь идет о динамике изменения отношения населения
регионов Украины к многопартийной системе. Проанализировано
мнение граждан о способности политических партий руководить
страной. Выяснено, что за последний год среди населения регионов
Украины значительно увеличилось количество людей, которые видят
среди существующих политических партий и движений такие, которым можно доверить власть.
Ключевые слова: политическая система, политические партии, население регионов Украины.
The paper mainly focuses on the two following issues: the dynamics of public attitudes towards a multiparty system in Ukraine and citizens’ opinions
on the ability of registered political parties to effectively run the country.
The answers of respondents from different regions are compared. The data
of the “Ukrainian Society” for the past year indicate a noticeable growth in
the number of people who are certain that across Ukraine’s current political
spectrum there are parties which can be entrusted with the power to rule
the country.
Keywords: political system, political parties, respondents from different
regions of Ukraine.

Моніторингове дослідження Інституту соціології НАН
України у 2019 р. було здійснено в надзвичайно важливий
період у житті країни, а саме в серпні, напередодні позачергових виборів до Верховної Ради України. Особливої актуаль338
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ності у цьому контексті набули завдання вивчення ставлення
населення до партійної системи країни та існуючих у державі
політичних партій. В Україні вже 28 років формується багатопартійна система, що наближає нашу країну до стандартів
демократії розвинених європейських держав. Процес створення такої системи впливає не тільки на виборче законодавство
країни, яке за роки незалежності змінювалось тричі, а й на
результати вибору законодавчої влади.
Українське суспільство має складну регіональну соціокультурну структуру. На формування політичних поглядів
населення, у тому числі й на ставлення до партій і партійної
системи, впливають економічні, етнічні, конфесійні, мовні та
інші чинники, які формують соціально-політичну свідомість
громадян того чи іншого регіону держави.
Від проголошення незалежності в Україні, на відміну від
однопартійної системи, що була в СРСР, діє багатопартійна
система. Вона історично створювалась “згори”, тобто правлячі еліти, на відміну від справжніх соціологів, не дуже зважали
на думку широких верств населення, чи потрібна вона. Була
здійснена спроба створення партійної системи за зразками
розвинених західних демократій.
До моніторингу Інституту соціології НАН України, починаючи з 1994 р., запитання про ставлення населення до
багатопартійності постійно належить до обов’язкових, які
досліджуються щоразу під час його проведення. За всі роки
спостережень у середньому близько 40% населення вважало
багатопартійну систему за непотрібну. Найнижчий показник
спостерігався у 1994 р. – 29,8%, найвищий у 2002 р. – 50,8%.
У першому випадку це пов’язано з піднесенням громадської
активності на початку 1990-х років становлення української
незалежності, у другому – з тимчасовим згортанням демократичних перетворень під час правління другого Президента.
Залежно від соціально-політичної ситуації в державі змінювалась й підтримка багатопартійності населенням України: від
36,1% у 1994 р. (найвищий показник 36,4% у 2000 р.) до 21,0%
у 2010 р. У різні роки вважала за потрібну багатопартійну
систему різна кількість людей, але коливання даного показника вкладалися у ці межі. Слід зазначити, що в різні роки від
чверті до третини респондентів під час опитувань було важко
відповісти на запитання, чи потрібна багатопартійна система.
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Таблиця 1

На жаль, у опитування 2019 р. запитання про потрібність
багатопартійної системи в країні не було включене. Але є
можливість порівняти ставлення населення регіонів до неї у
2017–2018 рр. Це був період розчарування в існуючій тоді владі, розчарування населення в тому, що не досягнута мета Революції гідності, загострення соціально-політичного становища
та погіршення соціально-економічної ситуації. Значну роль у
негативному ставленні населення до існуючої партійної системи відіграло те, що у Верховній Раді практично не було коаліції партій – переможців попередніх виборів. Їхня діяльність
супроводжувалась низкою скандалів та внутрішньопартійних
суперечок. У той час діяльність опозиційних партій у парламенті була спрямована на вирішення питань, що не завжди
відповідали сподіванням населення. Не було створено єдиної опозиції. Тобто партійна система не відповідала потребам
часу. Дані для порівняльного аналізу наведені у таблиці 1.
Ставлення населення регіонів України
до багатопартійної системи (%)

Чи потрібна, на Вашу думку, Україні багатопартійна система?

Пiвдень

Центр

Захiд

29,0

37,0

40,1

50,5

2017 р.

38,6*

32,5 *

32,6**

39,0

45,7**

2018 р.

26,1

39,2

27,0

31,3

23,6

21,0

2017 р.

32,9 **

40,4

31,3

29,5

36,6 **

26,9 **

2018 р.

34,9

25,9

43,9

31,8

36,3

28,5

2017 р.

28,8**

21,1**

36,2**

37,8**

24,4**

27,4

2018 р.

Так

Схід
34,9

38,2

Важко сказати

Донбас
39,0

Ні

Україна

*Різниця балів значуща на рівні 5%; ** – на рівні 1%.
У таблицях наведені дані по регіонах України:
Захід – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська,
Тернопільська, Чернівецька області;
Центр – Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська,
Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, м. Київ;
Пiвдень – Миколаївська, Херсонська, Одеська області;
Схiд – Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області;
Донбас – Донецька, Луганська області.
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За рік між дослідженнями практично не змінилася кількість
людей в Україні в цілому, які вважали за непотрібну багатопартійну систему: таких було практично 39%. Значно зросла,
на 6,7 %, кількість респондентів, які не змогли визначитись
щодо цього питання. Майже на той самий відсоток зменшилась кількість позитивних відповідей – на 6,1%. Розбіжності у
ставленні до потрібності багатопартійної системи в Україні
по її регіонах суттєві.
На Заході країни значно зросла на 5,9% кількість людей,
яким важко було визначитись з відповіддю на запитання про
необхідність партійної системи, на 4,8% зменшилась кількість
респондентів, які вважали таку систему за непотрібну, а тих,
хто вважав за потрібну – зменшилась незначно, на 1,1%. Тобто
в Західному регіоні невизначеність у цьому питанні переважно зросла за рахунок зменшення кількості людей, які вважали
багатопартійну систему за непотрібну.
На Сході і на Донбасі склалась така картина: зростання
негативних відповідей на 3,5% та 3,7%, зменшення позитивних відповідей на 7,7% та 4,8% та зростання невизначеності на
4,3% та 1,2% відповідно.
Найбільше зростання за один рік кількості респондентів,
яким було важко відповісти на запитання щодо необхідності
багатопартійної системи, спостерігалося в Центральному регіоні України – 13,0%. Водночас рекордно зменшився відсоток
жителів цього регіону, які вважали багатопартійну систему за
потрібну – на 11,9%. Кількість респондентів, які не вважали
багатопартійну систему за потрібну, зменшилась незначно,
лише на 0,9%.
Єдиним регіоном, де за рік багатопартійна система здобула більшу кількість прихильників, виявився Південь держави,
вона зросла на 6,0%. Кількість негативних відповідей зменшилась майже так, як і в Західному регіоні – на 4,4 %. Також у Південному регіоні, єдиному в країні, зменшився відсоток людей,
яким було важко сказати потрібна багатопартійна система чи
ні, зменшення становило 1,8%.
У 2017 р. до моніторингового опитування було включене додаткове запитання про вибір населенням саме форми
багатопартійної системи [1]. Запитання ставилось так:
“Яка партійна система є найкращою для України сьогодні?”
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Більшість респондентів в Україні загалом вважали за найкращу систему три–п’ять партій (29,2%), на Сході – до 38,4%.
На другому місці за привабливістю була двопартійна система
(23,6%), на Заході – до 31,1 %. Велика частка населення країни
підтримувала безпартійну систему (10,2%), на Заході – 13,6%.
Існуюча нині в Україні система з десятків партій взагалі не
була популярна серед населення держави: її підтримало тільки 3,1% респондентів, навіть у Центральному регіоні її підтримка становила лише 3,9% [2].
Результати виборів до Верховної Ради наочно підтвердили
правдивість наведеного дослідження. Згідно з даними Комітету виборців України, “94% зареєстрованих українських партій
вибори проігнорували. За даними ЦВК, участь у виборах бере
22 політичні партії. При цьому на сьогодні в Україні офіційно
зареєстровано 352 політичні партії” [3]. Однак, як відомо, до
парламенту увійшли лише п’ять партій, які подолали 5%
бар’єр.
Починаючи з 1994 р. до моніторингового дослідження
Інституту соціології включено запитання “Чи є серед існуючих
на теперішній час в Україні політичних партій і рухів такі, яким
можна довірити владу?”. За всю історію спостережень найбільше люди в Україні схильні були довірити владу партіям у
2006 р., після Помаранчевої революції на тлі довіри до владної
коаліції. Таких було аж 42,9%. Не довірили б владу партіям тоді
23,4%, що теж виявилось рекордним показником, але найнижчим. Тоді, коли ставилось це запитання, було важко відповісти
на нього 33,7% населення, що є практично медіанним значенням за всі роки спостережень. За роки правління попередньої
влади (2014–2019 рр.) рівень впевненості населення у здатність
функціонуючих тоді політичних партій керувати державою
різко впав. Найнижчого значення за всі роки спостережень
він досяг у 2016 р., лише 18,0% вважали за можливе довірити
владу партіям. Відсоток таких респондентів, що не вважали це
можливим, досяг 56,6, що є найбільшим за всі роки спостережень. Причому населення було більш впевнене у своєму виборі: тільки чверть респондентів не змогли визначитись, що є
теж найнижчим значенням за всі роки спостережень.
У моніторинговому дослідженні 2019 р., що відбулось напередодні позачергових виборів до Верховної Ради, та моніто342
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ринговому дослідженні 2018 р., яке теж проводилось у серпні
за рік до цієї події, теж було включене дане запитання. Розподіл
відповідей для порівняльного аналізу наведений у таблиці 2.
Таблиця 2
Довіра населення регіонів України до здатності
політичних партій ефективно керувати країною

2018 р.
51,9
50,2
52,8
42,4
47,0
48,8

2019 р.
22,8**
20,1**
23,9**
29,5**
42,9*
24,6**

Чи є серед існуючих на теперішній час в Україні політичних партій
i рухів такі, яким можна довірити владу?
Ні
Важко сказати
Так
2018 р.
2019 р. 2018 р. 2019 р.
27,9
36,9**
20,2
40,2**
30,3
27,7
19,4
52,2**
29,0
23,0**
18,1
53,1**
33,5
28,7**
24,1
41,9**
38,0
24,4**
15,1
32,8**
31,1
29,3
20,1
46,1**

Захiд
Центр
Пiвдень
Схід
Донбас
Україна
*Різниця балів значуща на рівні 5%; ** – на рівні 1%.

Як свідчать наведені в таблиці дані, рівень упевненості населення у тому, що існуючим політичним партіям можна довірити владу, в цілому в Україні зріс за досліджуваний період
у 2,3 раза. Навпаки, кількість негативних відповідей зменшилась удвічі. Також дещо зменшилась кількість респондентів,
які мали труднощі з відповіддю. Лідерами зі зростання впевненості в тому, що владу можна довірити існуючим політичним партіям, стали Південний і Центральний регіони, показники зросли у 2,9 та у 2,7 раза. Рекордно зменшилась кількість
респондентів, які не вважали, що існуючим партіям можна
довірити владу, у Центральному та Західному регіоні, у 2,5 та
2,3 раза відповідно. Найменші зміни в цьому сенсі відбулися
на Донбасі: зменшення негативних відповідей людей лише на
4,1%. У 2019 р. порівняно з 2018 р. кількість людей, які не змогли вирішити, довіряти владу чи ні існуючим політичним партіям зменшилась на Донбасі на 13,6%, на Півдні – на 6,0%, на
Сході – на 4,8%, у Центрі – на 2,6%. А ось на Заході, населення
якого значною мірою підтримувало попереднього Президента та його партію, кількість тих, кому важко було сказати, чи
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можна довірити владу існуючим політичним партіям, зросла
на 9,0%.
Результати дослідження щодо впевненості населення
України в тому, що партіям можна довірити владу, можна пояснити глибоким розчаруванням у політиці, яку проводила
попередня владна партія, у її здатності покращити соціально-політичне та соціально-економічне становище в країні.
Водночас відповіді респондентів на дане запитання є авансом
довіри до партії “Слуга народу”, відгомоном кампанії з виборів Президента, у якої, як відомо, чинний Президент отримав
феноменальний мандат довіри – у 73% голосів виборців.
Дослідження ставлення населення до багатопартійної системи в Україні показало, що процес створення дієвої системи
політичних партій в Україні ще не є завершеним. Українське
суспільство в цьому сенсі, хоча й наближається до омріяних
демократичних рубежів, але шлях до них ще далекий.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІНСТИТУЦІЙ
І ГРОМАДЯН ЗА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
У статті аналізуються думки громадян про міру відповідальності соціальних інституцій – президента, парламенту, уряду, судочинства,
регіональної та місцевої влади, самоврядування, бізнесу та інших за
ситуацію в Україні. Виділено два узагальнені компоненти масових
уявлень про відповідальність цих інститутів – “відповідальність
політичної периферії“ та “відповідальність політичного центру”.
Респонденти класифікуються за своїми думками про міру відповідальності різних інституцій за ситуацію в країні на три кластери:
“відповідальні”, “невідповідальні” та “почасти відповідальні”.
Ключові слова: відповідальність, інституції, влада, громадяни,
центр, периферія.
В статье анализируются мнения граждан о мере ответственности
социальных институтов президента, парламента, правительства,
судопроизводства, региональной и местной власти, самоуправления,
бизнеса и других за ситуацию в Украине. Выделены два обобщенных
компонента массовых представлений об ответственности этих
институтов “ответственность политической периферии” и
“ответственность политического центра”. Респонденты классифицируются по своим мнениям о степени ответственности
различных институтов за ситуацию в стране на три кластера:
“ответственные”, “безответственные” и “отчасти ответственные”.
Ключевые слова: ответственность, институты, власть, граждане,
центр, периферия.
The paper analyses respondents’ views on who (themselves included) and
how far should be responsible for a state of affairs in Ukraine. Different
social institutions such as the President, the parliament, the Government,
the judiciary, regional and local authorities, self-governing communities,
business circles, etc. are brought into focus. The author has identified two
generalised components of public perceptions about responsibility resting
with these institutions: “responsibility of political centre” and that of “political periphery”. According to the respondents’ opinions on the degree of
their own responsibility for the current situation in Ukraine overall and/or
their locality, the sample has been divided into three clusters: “responsible”
citizens, “not responsible” and “partially responsible”.
Keywords: responsibility, institutions, power, citizens, centre, periphery.
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Законодавство України уповноважує функціонування
(діяльність) і компетенції (права, обов’язки, відповідальність)
багатьох соціальних інституцій (спільнот). Стосовно міри
відповідальності останніх за ситуацію в країні громадяни
України мають власні думки. При цьому громадяни часто керуються своїми політико-ідеологічними, соціокультурними,
геополітичними, цивілізаційними та іншими уподобаннями.
Думки опитуваних про міру відповідальності за ситуацію
в Україні різних соціальних інституцій у 2019 р. відображають дані соціологічного моніторингу Інституту соціології
НАН України (табл. 1).

4,1
5,4
9,3
6,0

1,5
2,4
4,9
4,4

0,6
1,7
2,7
1,8

10,4
15,8
16,4
15,5
17,5

6,5
8,5
8,3
7,2
9,7

2,4
2,3
2,6
3,6

2,1

1,8

14,1
19,1
27,0
22,9

37,7
36,0
35,2
35,9
35,4

5,7

79,7
71,3
56,0
64,9

43,3
37,3
37,7
38,8
33,9

11,2

Зовсім
невідповідальні

37

Скоріше
невідповідальні

44,3

Важко
відповісти

Таблиця 1
Думки опитуваних про міру відповідальності за ситуацію
в Україні різних соціальних інституцій (спільнот), 2019 р. (%)

Як Ви вважаєте, якою мірою
відповідальними за ситуацію
в країні є …
Президент України
Верховна Рада України
Судова система України
Кабінет Міністрів України
Регіональні (обласні) органи
виконавчої влади держави

Скоріше
відповідальні
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Загалом спостерігається переважно схильність опитуваних покладати відповідальність за ситуацію в Україні на всі
соціальні інституції, про які йшлося в опитуванні: сукупно
понад 2/3 респондентів вважають усі ці інституції “цілком” та
“скоріше” відповідальними.
Але наявні деякі характерні відмінності у визначенні мір
цієї відповідальності опитуваними: приблизно від 80 до 65%

Місцеві (районні) органи
виконавчої влади держави
Громадяни України
Політичні рухи
Місцеве самоврядування
Бізнес (підприємці)

Цілком
відповідальні

Відповідальність інституцій і громадян за ситуацію в Україні
В. Резнік

респондентів вважають “цілком відповідальними” центральні
органи державної влади – главу держави, парламент, уряд та
судочинство. Водночас значно менше опитуваних – приблизно від 44 до 34% – схильні покладати таку ж повну (“цілковиту”) міру відповідальності на решту соціальних інституцій
(спільнот). Ця спостережена різниця відсотків, що увиразнює
переважання серед опитуваних думки про повну відповідальність за ситуацію в країні центральної державної влади, дає
підстави для припущення про відповідну структурованість
масової свідомості в Україні.
Спробу статистичного моделювання зазначеної структури
масової свідомості здійснено з використанням можливостей
програмних пакетів ОСА для Windows та SPSS v. 13.0. Відтак
припущення про переважання в опитуваних думок про “цілковиту” відповідальність інституцій президента, парламенту,
уряду та судочинства за ситуацію в Україні за одночасної відсутності подібного переважання в них аналогічних думок стосовно “цілковитої” відповідальності місцевого самоврядування, громадян України, підприємців та політичних рухів, тестувалося за допомогою експлораторного факторного аналізу.
Процедурі факторизації підлягали безпосередньо вимірювані показники думок опитуваних про міру відповідальності
за ситуацію в Україні різних соціальних інституцій (спільнот)
(табл. 1). При цьому позиціям їх шкал відповідали такі значення балів: 1 бал – “цілком відповідальні”; 2 бали – “скоріше
відповідальні”; 3 бали – “важко відповісти”; 4 бали – “скоріше
невідповідальні”; 5 балів – “зовсім невідповідальні”.
Факторний аналіз кореляційної матриці цих показників за
методом головних компонентів здійснений на масиві соціологічних даних за 2019 р. Значення критерію адекватності
вибірки Кайзера – Мейєра – Олкіна (КМО) підтвердили застосовність факторного аналізу до цієї вибірки. Тест сферичності
Барлетта вказав на цілковиту прийнятність відповідних даних
для проведення факторного аналізу. У результаті на зазначеному масиві даних методом аналізу головних компонентів та
обертанням отриманої початкової факторної матриці методом Varimax з нормалізацією Кайзера було виокремлено два
фактори із власним значенням більше одиниці та сукупною
часткою поясненої дисперсії 69% Це дало підстави обрати для
інтерпретації виключно 2-факторну модель (табл. 2).
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Таблиця 2
Матриця факторних навантажень після обертання*
Як Ви вважаєте, якою мірою відповідальними
за ситуацію в країні є …

0,244
0,325
0,088
0,378
36

0,604

0,833
0,776
0,775
0,750
0,697

1

0,861
0,834
0,769
0,729
33

0,584

0,257
0,183
0,283
0,132
0,450

2

Фактори

Місцеве самоврядування
Бізнес (підприємці)
Політичні рухи
Громадяни України
Місцеві (районні) органи виконавчої влади держави
Регіональні (обласні) органи виконавчої влади
держави
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Президент України
Судова система України
Частка поясненої дисперсії після обертання, %
* Аналіз N = 1802. Обертання здійснене за 3 ітерації.

У цій моделі концепт “інституції (спільноти), відповідальні
за ситуацію в країні” розкладається на два незалежні (тобто
ортогональні, які не корелюють між собою) фактори. За припущенням, ці два латентні фактори масової свідомості зумовлюють вибір опитуваними певних варіантів у межах шкал
десяти безпосередньо виміряних змінних. Змістову відмінність між виявленими факторами увиразнюють зафіксовані у
матриці міри їх зв’язків із показниками безпосередньо спостережуваних змінних.
Перший фактор вельми корелює із вихідними змінними,
що є показниками думки опитуваних про міру відповідальності за ситуацію в Україні місцевого самоврядування, бізнесу
(підприємців), політичних рухів, громадян України, інституцій місцевої (районної) та регіональної (обласної) виконавчої
влади держави. Цей фактор охоплює думки опитуваних щодо
відповідальності різнорідних інституцій та спільнот, спільним для яких можна вважати те, що сукупно вони формують
здебільшого периферійну частину соціально-політичного
середовища країни.
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Другий фактор вирізняється значними кореляціями із
змінними, показники яких фіксують думки опитуваних про
міру відповідальності за ситуацію в Україні інституцій парламенту, уряду, глави держави і судочинства. Показники, що
фіксують думки опитуваних про міри відповідальності місцевої та регіональної державної влади за ситуацію в країні,
теж значно корелюють із цим другим фактором. Цей фактор
пов’язує думки опитуваних щодо відповідальності низки державних інституцій, серед яких явно переважають центральні
органи державної влади, що сукупно становлять центр соціально-політичного середовища країни.
З огляду на змістові особливості структури першого фактора його сенс можна схарактеризувати умовним виразом
“відповідальність політичної периферії”. Аналогічно другий
фактор можна визначити як “відповідальність політичного
центру”. Отже, у масовій свідомості уявлювана відповідальність різних соціальних інституцій (спільнот) за ситуацію в
країні структурована на два (відповідні сенсу факторів) компоненти – відповідальність політичної периферії та політичного центру країни. Ця обставина приховує неабиякі ризики
для центральної влади держави: її відповідальність за ситуацію в країні акцентована в масовій свідомості переважно як
“цілковита”, тоді як відповідальність політично периферійних інституцій і спільнот бачиться громадськістю значно
менше “цілковитою” та більше “частковою”. Відтак передусім
центральні органи державної влади в Україні звітуватимуть
перед занепокоєними громадянами за стан справ у країні.
І спроби диверсифікації цієї відповідальності за рахунок запровадження децентралізації й передачі частини владних повноважень від центру на регіональний та місцевий рівень навряд чи позбавлять центральну владу необхідності відповідати безпосередньо перед громадянами за стан справ в Україні.
Для класифікації респондентів за їхніми думками щодо
міри відповідальності різних інституцій (спільнот) за ситуацію в країні, що зафіксовані згідно зі шкалами вихідних показників, застосовано кластерний аналіз з використанням
програмних пакетів ОСА для Windows та SPSS v. 13.0. З огляду
на відносно велику кількість об’єктів спостереження (N=1802)
та стандартизовані порядкові шкали змінних, що вможливлюють коректне усереднення значень, використано метод швидкого кластерного аналізу (метод К-середніх). Тобто процедура
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кластеризації була застосована у просторі шкал безпосередньо вимірюваних показників думок опитуваних щодо міри
відповідальності різних інституцій (спільнот) за ситуацію в
країні (табл. 1). При цьому позиціям шкал даних показників
відповідали такі ж значення у балах, як і (вказані вище) при
процедурі факторизації їх. Класифіковано всі 1802 об’єкти
спостереження (опитуваних), що складають вибірку. У такий спосіб отримано класифікацію у вигляді 3-кластерного
рішення, у рамках якого всі три отримані кластери внутрішньо однорідні та достатньо відмінні між собою. Інтерпретація отриманої 3-кластерної змінної можлива на основі порівняння фінальних центрів його кластерів – середніх значень
(балів) безпосередньо вимірюваних вихідних показників кластеризації для кожного кластера (табл. 3).
Таблиця 3

1,19

1,17

3,08
3,35
3,35
3,42

3,37

3,42

2,39
2,41
2,36
2,52

2,07

2,01

Кластери
2
3
n=243 n=781
2,11
1,28
2,88
1,37
3,34
1,80
3,23
1,50

1,33
1,22
1,19
1,35

1
n=778
1,05
1,06
1,12
1,08

Фінальні центри кластерів, М (діапазон шкал
вихідних показників: 1–5 балів)
Як Ви вважаєте, якою мірою відповідальними
за ситуацію в країні є …
Президент України
Верховна Рада України
Судова система України
Кабінет Міністрів України
Регіональні (обласні) органи виконавчої влади
держави
Місцеві (районні) органи виконавчої влади
держави
Громадяни України
Політичні рухи
Місцеве самоврядування
Бізнес (підприємці)

Кластери помітно різняться один від одного не лише за
цим параметром. У межах кластера 1 локалізовано опитуваних, які здебільшого вважають “цілком відповідальними” та
“скоріше відповідальними” за ситуацію в країні всі зазначені соціальні інституції (спільноти). Кластер 2 локалізує опи350
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туваних, яким здебільшого “важко відповісти” на запитання
про міру відповідальності цих соціальних інституцій (спільнот) за ситуацію в країні або які вважають їх у цьому випадку
“скоріше невідповідальними”. У кластері 3 зосереджені опитувані, які здебільшого вважають “цілком відповідальними”
та “скоріше відповідальними” за ситуацію в країні всі вищі
органи державної влади та “скоріше відповідальними” решту
соціальних інституцій (спільнот) у цьому випадку. Показово,
що Президента України та Верховну Раду України схильні
вважати як мінімум “скоріше відповідальними” за ситуацію
в країні опитувані найчисельніших кластерів 1 і 3. Ця обставина увиразнює неабиякі ризики для цих двох інституцій, позаяк передусім із якістю та продуктивністю функціонування
останніх абсолютна більшість опитуваних, імовірно, схильна
пов’язувати успіхи та невдачі країни.
Для ідентифікації отриманих кластерів варто опертися на
аналіз кростабуляцій отриманої змінної, що фіксує 3-кластерне рішення, із низкою показників, що фіксують міри декларативної особистої відповідальності опитуваних за стан справ
загалом в Україні, у їхньому місті або селі, “за те, хто є Президентом України”, та “за те, хто є народними депутатами
України” (табл. 4–7).
Кластер 1 (43,2% загальної вибірки) здебільшого складають опитувані, які декларують “повну” і “часткову” особисту
відповідальність “за стан справ у цілому в Україні” (55,2%), за
стан справ у їхньому місті чи селі (64%), “за те, хто є Президентом України” (71,7%) та “за те, хто є народними депутатами
України” (69,3%). Відтак цей кластер можна ідентифікувати
як “відповідальні” (за все).
Кластер 2 (13,5% загальної вибірки) локалізує опитуваних,
які здебільшого декларують відсутність або яким “важко відповісти” про міру особистої відповідальності “за стан справ у
цілому в Україні” (66,7%), за стан справ у їхньому місті чи селі
(64,6%), “за те, хто є Президентом України” (55,5%) та “за те,
хто є народними депутатами України” (60%). Отже, цей кластер можна ідентифікувати як “невідповідальні”.
Кластер 3 (43,3% загальної вибірки) зосереджує опитуваних, які здебільшого декларують відсутність або яким “важко
відповісти” про міру особистої відповідальності “за стан справ
у цілому в Україні” (61,4%) та у їхньому місті чи селі (61,5%),
але водночас здебільшого заявляють про “повну” і “часткову”
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1
n=778
12,5
42,7
37,4
7,5
100,0

Кластери
2
n=243
10,7
22,6
52,3
14,4
100,0
3
n=781
2,9
35,6
52,6
8,8
100,0
N=1802
8,1
36,9
46,0
9,0
100,0

Загалом

Таблиця 4
Зв’язок 3-кластерної змінної та декларативної особистої
відповідальності опитуваних за стан справ загалом в Україні,
2019 р. (%)*
Яку особисту відповідальність
Ви несете за стан справ
в цілому в Україні?
Повну
Часткову
Ніяку
Важко сказати
Загалом
*Міри зв’язку: χ2 = 98,753; df = 6; p < 0,001; коефіцієнт V Крамера = 0,17
(p < 0,001).

1
n=778
15,8
48,2
30,2
5,8
100,0

Кластери
2
n=243
6,2
29,2
49,0
15,6
100,0

3
n=781
4,4
44,2
42,8
8,7
100,0

N=1802
9,5
43,9
38,2
8,4
100,0

Загалом

Таблиця 5
Зв’язок 3-кластерної змінної та декларативної особистої
відповідальності опитуваних за стан справ
у їхньому місті чи селі, 2019 р. (%)*
Яку особисту відповідальність
Ви несете за стан справ
Вашому місті чи селі?
Повну
Часткову
Ніяку
Важко сказати
Загалом

*Міри зв’язку: χ2 = 118,466; df = 6; p < 0,001; коефіцієнт V Крамера = 0,18
(p < 0,001).

особисту відповідальність “за те, хто є Президентом України” (59,2%) та “за те, хто є народними депутатами України”
(59,1%). Таким чином, цей кластер можна ідентифікувати як
“почасти відповідальні” (за центральну владу).
Опитувані, що декларативно особисто відповідальні або
частково відповідальні за відповідальність соціальних інституцій за ситуацію в Україні, становлять абсолютну більшість
(86,5%). Переважними об’єктами заявленої ними відповідаль352
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1
n=778
34,6
37,1
24,2
4,1
100,0

Кластери
2
3
n=243 n=781
14,8
17,8
29,6
41,4
44,4
35,2
11,1
5,6
100,0
100,0
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N=1802
24,6
38,0
31,7
5,7
100,0

Загалом

Таблиця 6
Зв’язок 3-кластерної змінної та декларативної особистої
відповідальності опитуваних за те, хто є Президентом України,
2019 р. (%)*
Яку особисту відповідальність
Ви несете за те, хто є
Президентом України?
Повну
Часткову
Ніяку
Важко сказати
Загалом
*Міри зв’язку: χ2 = 107,802; df = 6; p < 0,001; коефіцієнт V Крамера = 0,17
(p < 0,001).

n=778

1
9,9
30,0
48,1
11,9
100,0

n=243

Кластери
2

13,6
45,5
34,6
6,4
100,0

n=781

3

20,8
40,1
32,9
6,2
100,0

N=1802

Загалом

31,5
37,8
26,5
4,2
100,0

Таблиця 7
Зв’язок 3-кластерної змінної та декларативної особистої
відповідальності опитуваних за те,
хто є народними депутатами України, 2019 р. (%)*
Яку особисту відповідальність
Ви несете за те,
хто є народними депутатами
України?
Повну
Часткову
Ніяку
Важко сказати
Загалом

*Міри зв’язку: χ2 = 134,318; df = 6; p < 0,001; коефіцієнт V Крамера = 0,19
(p < 0,001).

ності є такі інституції, як президент і парламент країни. Відтак політикам, які посіли ключові соціальні статуси (посади)
в структурі зазначених соціальних інститутів, варто зважати
на переважання у масовій свідомості відповідних схильностей
і думок. Адже громадяни пильно відстежують реалізацію відповідальності цих інституцій за ситуацію в країні та в будьякий момент можуть пред’явити власні претензії щодо недостатньої міри її.
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ДИНАМІКА ДОВІРИ ДО ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ
У статті досліджується динаміка змін оцінки та рівня довіри до президентів України. Наведено окремі показники, які мають безпосереднє
відношення до оцінки діяльності президентів та формування соціального ставлення до владних інституцій.
Ключові слова: президент, вибори президента, довіра, оцінка діяльності, органи влади.
В статье исследуется динамика изменений оценки и уровня доверия
к президентам Украины. Приведены отдельные показатели, которые
имеют прямое отношение к оценке деятельности президентов и формировании социального отношения к институтам власти.
Ключевые слова: президент, выборы президента, доверие, оценка
деятельности, органы власти.
The paper examines the dynamics of public trust in the four incumbent
presidents of Ukraine, along with evaluation of their performance. The author presents some indicators directly relating both to public evaluation of
presidential performance and to the shaping of Ukrainians’ social attitudes
towards state-level political institutions.
Keywords: president, presidential election, trust, performance evaluation,
authorities.

Вибори шостого президента України продемонстрували,
наскільки непередбачувано мінливим може бути вибір громадян. За кількістю президентів Україна є лідером серед пострадянських країн – шість президентів за 28 років незалежності.
Таку динаміку можна позначити як відмітну рису України.
Чим зумовлений такий процес? На нашу думку, джерела
криються в ситуації, яка пов’язана з регіональними ідеологічними суперечностями, що склалися практично з перших
днів нової України. Ці суперечності супроводжуються безперервними внутрішніми конфліктами, які й призвели соціально-політичну ситуацію в країні до стану патової.
Перший президент, Л. Кравчук, зійшов на владний олімп
на хвилі піднесення національно-визвольного руху, розпаду
СРСР та утворення незалежної держави з дистанціюванням
від Росії й орієнтацією України на західноєвропейську спів354
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працю. Він очолював країну найкоротший термін серед українських президентів – загалом 32 місяці, тому що найбільший в історії України шахтарський страйк 1993 р. призвів до
дострокових виборів, і в результаті другим президентом став
Л. Кучма. Він був яскравим представником східного електорату країни, який характеризувався тісними промисловоекономічними зв’язками з Росією та відповідною ідеологічною
орієнтацією. На посту президента Л. Кучма протримався повних два терміни, але наприкінці його перебування на посту,
у процесі чергових виборів, у країні розгорілися масові заворушення, зумовлені переважно регіональним протистоянням
схід – захід.
У результаті масових протестів, які отримали назву
“Помаранчева революція”, третім президентом став В. Ющенко, представник західно-ліберального крила політичного
поля країни. В. Ющенко був першим президентом України,
який розпустив Верховну Раду, і у 2007 р. відбулися її дострокові вибори. На чергових виборах президента України
у 2010 р. В. Янукович без особливих зусиль у другому турі
здобув перемогу і став главою держави. Однак повний термін
свого президентства В. Янукович не подужав, – за рік до спливу його повноважень у столиці відбувся Майдан. У результаті
Янукович утік з країни. А на дострокових виборах у травні
2014 р. п’ятим президентом України без особливого опору з
боку опонентів став П. Порошенко. Революція гідності висунула на владний олімп олігарха з орієнтацією на західний
світ. Влада знову змінила свою соціально-політичну спрямованість у регіональному протистоянні.
Титанічні зрушення, після розпаду СРСР, кардинально
змінили світопорядок не тільки на пострадянському просторі, а й на більшій частині Європи. Однак, якщо є приклади
більш-менш спокійної перебудови, де держава без збурень
переходить на новий шлях соціальних відносин, то Україна
є прикладом, де такі зміни лихоманять країну ось уже понад
два десятиліття!
Такі “гойдалки” на соціально-політичному полі країни
призвели до того, що вибори шостого президента України в
результаті дали такий сплеск обурення до інституту президентства, очолюваного всі роки професійними політиками,
що практично ніхто з політологів і припустити не міг такого
фінішу: перемогу на виборах президента з розгромним ре355
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зультатом (73%) здобув шоумен В. Зеленський. Людину, яка
ніколи не була в політиці і у якої все трудове життя пов’язане з жанром сатири, народ обрав на найвищий державний
пост, попри те, що в “обоймі” кандидатів на цю посаду були
доволі вагомі політичні фігури! Талант артиста сатиричного
жанру приніс В. Зеленському широку популярність, і в той
історичний період часу (вибори 2019 р.), коли п’ятий президент України П. Порошенко остаточно поховав віру в чистоту
і порядність інституту президентства, народ обрав відомого
шоумена. Діаметрально протилежні зміни вектора регіональної спрямованості – схід – захід, захід – схід, призвели до надлому в електоральній свідомості громадян України. На виборах 2019 р. вони зробили вибір, заснований на емоційному
стані й логічному висновку, що на політичному полі країни
потрібні нові обличчя. Серед 13-ти показників, запропонованих респондентам для відповіді на запитання “Які настрої,
почуття, переживання з наведеного нижче переліку
найточніше описують, на Вашу думку, психологічну атмосферу в нашому суспільстві на сьогодні”, максимальний рівень
визначився у відповідях: “бажання змін” – 46,7% та “надія” – 47,8%.
Дослідження показало, що переважна більшість респондентів
спиралися саме на такі почуття при виборі В. Зеленського
президентом.
Усі президенти України до свого обрання мали досвід у
політичному житті країни, але це не покращувало життя громадян, з року в рік відсоткові показники кількості сімей, які
перебувають на рівні жебрацького і бідного станів не опускаються нижче 50%; більше половини українських сімей постійно перебувають у такому становищі, і тому оцінка діяльності
президентів наприкінці їхньої каденції має тенденцію до зниження і знаходиться на дуже низькому рівні (рис.). При цьому
кожний наступний президент наприкінці своєї каденції отримував нижчу оцінку довіри, ніж попередній, що дає нам підстави припускати – народ України поступово втрачає довіру
не тільки до президента як особистості, а й загалом до цього
інституту!
Найвищий рівень довіри (3,4) був відзначений тільки у
В. Ющенка після “Помаранчевої революції” у 2005 р., проте
через п’ять років, наприкінці його каденції, індекс оцінки довіри до нього опустився до рівня 2,5 (рис.).
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Як свідчать дані, всі президенти до кінця свого терміну
правління значно втрачали як в оцінці діяльності за час своєї
каденції, так і в довірі, яку вони отримали від народу України
в результаті виборів.
При виборі президентів регіональні відмінності виявлялися доволі яскраво: Л. Кучму підтримав увесь схід України;
В. Ющенко “протиснув” з другої спроби свого основного опонента В. Януковича за рахунок повної підтримки центрально-західних областей і частково південно-західних областей
України; В. Янукович за період свого прем’єрства мобілізував
увесь південно-східний електорат і став у 2010 р. президентом.
Винятком став П. Порошенко, який на позачергових виборах з результатом 54,7% був обраний президентом країни не
тільки у всіх регіонах, а й на всіх виборчих округах (крім одного,
178-го, де переміг М. Добкін), без особливого опору опонентів. Такий приголомшливий результат наводить на відповідні роздуми, але “маємо те, що маємо”. Заради справедливості
слід зазначити, що Східний регіон на цих виборах відзначився найнижчою явкою, – 50,72%. Це шість південно-східних
областей України без Донецької і Луганської, тому що в цих
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областях голосування було обмежене у зв’язку зі збройним
конфліктом, що досі триває тут з квітня 2014 р. До цього слід
додати, що за наявності загальної кількості 34 214 652 виборців за П. Порошенка проголосували лише 9 857 308 українців,
або 29% (історичний мінімум). Однак на оцінку діяльності
президентів і рівень довіри до них регіональні особливості не
мають особливого впливу. Для жителів країни був важливий
результат, досягнутий за час каденції кожного президента,
і, як свідчать дані, оцінка їхньої діяльності більш динамічно
змінюється на гірше, ніж рівень довіри.
Таким чином, напередодні чергових виборів президента
(2019 р.) склалася ситуація, коли довіра до професійних політиків виявилася на вкрай низькому рівні. Достатньо сказати,
що серед запропонованих 14-ти альтернатив для відповіді на
запитання “Хто найбільш негативно впливає на зміни, які відбуваються у житті країни?”, на першому місці з результатом
57% виявилися досвідчені політики, які давно були при владі!
Громадяни країни, які пережили неодноразові дострокові
вибори парламенту, два Майдани, останній з яких відзначився кривавим фіналом, попри незначне поліпшення індексу
соціального здоров’я (ІІСС–20), все-таки наголошують на високому рівні напруженості в суспільстві: середній бал знаходиться на рівні 6,8 за 10-бальною шкалою. Таку оцінку слід
вважати природною, тому що жителі країни перебувають у
складному соціально-психологічному стані: тривога займає
31,2% опитаних, незахищеність 28,9%, а загроза зростання
цін (63%) і безробіття (36,9%) значно перекривають показник
загрози можливого розширення і посилення збройного конфлікту на Донбасі (26,3%), незважаючи на те, що Україна протягом п’яти років перебуває в стані “ні війни, ні миру”, і фінальний результат цього стану незрозумілий досі.
До цього слід додати, що економічна ситуація в країні
отримала низьку оцінку – 3,4 бала за 10-бальною шкалою
(12% респондентів зовсім оцінили її як “вкрай погану”). Така
оцінка прямо пов’язана з думкою опитаних у тому, що економічна система нашої країни діє насамперед в інтересах
багатих людей (71,3%), а не в інтересах більшості жителів
країни (10,8%). Тому і розподіл багатства (нерухомість, фінансові накопичення) в нашій країні вкрай несправедливий, про
це висловилися 86,7% респондентів, і вкрай жорстку оцінку
“зовсім несправедлива” висловила більшість опитаних – 59,5%!
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Новому президентові дісталася тяжка спадщина, і розв’язувати залишені попередньою владою проблеми йому буде нелегко. Причина полягає не тільки в протидії політичних сил,
що пішли з чільних посад, а радше у відсутності в нового президента ресурсів для проведення в життя своїх передвиборних обіцянок. Рівність усіх перед законом і боротьба з корупцією – це гасла, на яких В. Зеленський будував свою виборчу
кампанію і які багато в чому сприяли його приголомшливій
перемозі на виборах. Саме ці завдання як найбільш актуальні
сьогодні в нашому суспільстві отримали найбільшу підтримку в моніторинговому дослідженні – 51 і 55% відповідно.
На жаль, ці проблеми відійшли на другий план, і нова
влада в особі президента та парламентської більшості, представленої партією “Слуга народу”, розпочала свою роботу з
ухвалення деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Питання про землю є дуже
чутливим для нашого суспільства. З року в рік більшість громадян висловлюються проти продажу землі, і моніторинг цього року підтвердив таку позицію більшості – 51,2% громадян
проти продажу земель сільськогосподарського призначення.
Тому протилежна позиція президента і більшості парламенту
викликала бурхливий суспільний резонанс.
Така позиція владних інституцій вкотре підтвердила результат нашого дослідження: ми живемо в несправедливому
суспільстві, в якому законодавче поле у вирішенні таких життєво важливих для держави питань, як приватизація великих
підприємств і продаж землі будується всупереч думці більшості громадян, без обговорення цих питань на референдумі і
прийняття за його результатами відповідної програми. Оцінка громадян щодо справедливості нашого суспільства становить 2,4 бала за 5-бальною шкалою; що стосується приватизації великих промислових підприємств, то упродовж усіх років
незалежності України противники приватизації становлять
майже 60%.
Такі дії влади призводять до розколу суспільної свідомості
і стабільності в країні не додають. Якою, з таким підходом у
вирішенні стратегічно важливих питань країни, буде доля
шостого президента, чи витримає він той рівень довіри, який
отримав на виборах, покаже час, але те, що країна входить у
турбулентний стан суспільних процесів і стоїть на порозі епохальних подій, не викликає сумнівів.
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ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ
ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ТА ЕМПІРИЧНА
ФІКСАЦІЯ ПІДСУМКІВ П’ЯТИРІЧНОЇ АКТИВНОСТІ
Стаття є продовженням ряду авторських спостережень за явищем
волонтерського руху в країні, метою якої є пошук адекватних методологічних контурів вивчення даного непересічного явища та емпірична фіксація ситуації його наявності в суспільстві на серпень 2019 р.
У концептуальній площині цей рух в Україні пропонується розглядати
в рамках поєднання інституційного (неоінституційного) та системно-самоорганізаційного підходів. У цьому разі волонтерський рух можна
охарактеризувати як соціальне явище, що активізувалося в ситуації
інституційної неспроможності формальних інститутів під час суспільної кризи 2014–2015 рр., і було спонтанною, самоорганізаційною
відповіддю суспільства на кризові виклики. Констатується, що на
серпень 2019 р. суттєва зміна політичного ландшафту країни істотно не вплинула на позитивне ставлення людей до волонтерства, високу
оцінку його суспільної ролі, довіру і підтримку цього явища, які спостерігалися протягом п’яти років його існування.
Ключові словa: волонтерський рух в Україні, соціальні інститути,
інституційна нестабільність, соціальна самоорганізація.
Статья является продолжением ряда авторских наблюдений за явлением волонтерского движения в стране, целью которой является поиск
адекватных методологических контуров изучения данного неординарного явления и эмпирическая фиксация ситуации его наличия в обществе по состоянию на август 2019 г. В концептуальной плоскости это
движение в Украине предлагается рассматривать в рамках сочетания
институционального (неоинституционального) и системно-самоорганизационного подходов. В этом случае волонтерское движение можно
охарактеризовать как социальное явление, которое активизировалось
в ситуации институциональной недееспособности формальных
институтов в период общественного кризиса 2014–2015 гг., и было
спонтанным, самоорганизационным ответом общества на кризисные
вызовы. Констатируется, что на август 2019 г. существенное изменение политического ландшафта страны существенно не повлияло
на положительное отношение людей к волонтерству, высокую оценку
его общественной роли, доверие и поддержку этого явления, которые
наблюдались в течение пяти лет его существования.
Ключевые словa: волонтерское движение в Украине, социальные
институты, институциональная нестабильность, социальная самоорганизация.
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The article gives a description of a continuing series of the author’s observations focusing on the phenomenon of volunteer movement in Ukraine
(VMU). The purpose of this research paper is twofold: to develop an adequate methodological framework for studying this remarkable phenomenon
and record the presence of VMU in Ukrainian society by using empirical
evidence collected in August 2019. In order to grasp the concept of the volunteer movement in Ukraine, the author recommends that it should be studied
by combining two approaches. One of them is known as institutional (neo-institutional) while the other regards VMU as a self-organising system. From
this standpoint, the volunteer movement in Ukraine can be characterised as
a social phenomenon that arose due to the failure of formal social institutions
to cope with the challenges generated by crisis of 2014–15. In other words,
VMU was a spontaneous and self-organised societal response to that situation. Making reference to the recent survey data (August 2019), the author
concludes that a considerable change in Ukraine’s political landscape has not
really affected citizens’ attitudes towards volunteers. They enjoy a high level
of public trust and strong support from ordinary Ukrainians like five years
ago, when the volunteer movement was coming into being. Also, the role of
VMU in society is greatly appreciated.
Keywords: volunteer movement in Ukraine (VMU), social institutions,
institutional instability, social self-organisation.

Особлива форма громадянської активності, що охопила
нашу країну після Революції Гідності й початку бойових дій
на Сході країни навесні 2014 р., лише згодом отримала назву волонтерського руху. За усіма параметрами цей феномен
не вкладався в звичне розуміння волонтерства, яке прийнято в світі та й існувало в нашій країні до зазначених подій.
Як правило, це індивідуальна діяльність, спрямована передусім на розв’язання проблем власної самореалізації, а не якихось масштабних суспільних проблем. Але в нашому випадку
все було інакше – масову громадянську активність, що згодом
отримала назву волонтерського руху, детермінувала саме
гостра суспільна криза, що буквально поставила країну на
межу втрати цілісності. Частина території – Крим уже була на
той час втраченою, що додавало активістам відчуття загрози і
мотивувало до активних дій.
Соціологічну проблему в даному разі можна сформулювати
як потребу в науковому аналізі феномену волонтерського руху
в Україні, механізмів його виникнення та функціонування.
Методологічним підґрунтям для опанування цієї соціальної проблеми, на наш погляд, доречно обрати інституційний
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підхід в поєднанні з системно-самоорганізаційним. Ситуацію
в країні, про яку ідеться, з соціологічної точки зору можна
характеризувати як ситуацію інституційної послабленості, а
часом навіть зруйнованості. Йдеться насамперед про ті державні інституції, що покликані відповідати за стабільність
суспільного життя, захист країни від зовнішнього втручання
та надання підтримки громадянам у разі наявності гарячих
точок, зон бойових дій і неминучих втрат серед військових та
мирного населення. А це такі інституції, як армія, військова
медицина, охорона здоров’я, соціальна допомога тим, хто постраждав від таких ситуацій (військовим та мирним жителям).
Усі ці інституції на початок весни 2014 р. були в стані низької
функціональної спроможності, що не відповідало викликам
того моменту.
Соціальні інститути, як це розуміється в рамках класичного структурно-функціонального бачення [1], річ доволі інертна, процеси їх трансформації відбуваються повільно, кризова
функціональна неспроможність, якщо виникає, не може бути
відкоригованою швидко, як того вимагає кризовий стан суспільства. Це справедливо у разі, коли йдеться про формальні
інституційні правила, які зафіксовані у відповідних законах і
державних впорядковуючих впровадженнях, забезпечуються
відповідними організаціями та установами. Таке бачення соціальних інститутів більш-менш адекватно концептуалізує їх
суспільну роль у стабільних суспільствах, хоча і за наявності
латентних функцій, на які вказував Мертон. У кризових станах воно працює погано.
Те доповнення до поняття класичного розуміння соціальних інститутів, яке пропонується в рамках неоінституційних
підходів [2], включає в пакет інституційних правил гри як те,
що задається формально, так і ті ігрові порядки, що виникають
спонтанно, на рівні відповідних суспільних практик. Останнє може не надто відхилятися від формальних правил у разі
їх функціональної спроможності, але виявляється помітним і
суттєво відмінним у ситуації кризи та втрати формальними
інститутами цієї функціональності. У цьому разі суспільство
має шанс перенести навантаження функціональних вимог на
неформальні, спонтанні соціальні утворення.
Тут на допомогу інституційному та неоінституційному підходам доречно залучати методологічну спроможність систем362
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но-самоорганізаційного бачення проблеми, яке формується в
рамках того метапарадигмального напряму, що отримав назву парадигми складності [3, 4]. У цьому разі про такі нові неформальні утворення ми можемо сказати, що вони виникають
як наслідок процесів соціальної самоорганізації у переломних
точках суспільної динаміки. Самоорганізаційна природа цих
правил інституційної (в розумінні неоінституціоналістів) гри
зумовлює й інші механізми їх виникнення та підтримки [5].
Вони виникають локально, в окремих осередках підвищеної
соціальної напруженості, а потім швидко поширюються (без
жодних формальних узгоджень) на більш широкі соціальні
ареали за рахунок, знову-таки, спонтанної соціальної солідарності, що набирає обертів. У разі потужності цих процесів
функціональна недієздатність формальних (організаційних)
інституційних відносин може бути успішно компенсована
функціональністю цих неформальних солідарних об’єднань.
Саме такими і стали ті неформальні об’єднання, що отримали
в Україні назву волонтерського руху.
Функціональні інституційні прогалини, які почали перекривати волонтери, були вражаючими. Передусім це та функціональна неспроможність, що її виявив такий інститут, як армія. Треба сказати, що цю неспроможність перекривали два
потоки самоорганізаційних утворень. З одного боку, це військові добровольці, які почали утворювати військові загони для
захисту країни на Сході, а з другого – волонтери, які брали на
себе забезпечення цих добровольців і тих частин регулярної
армії, що там опинилися, усім необхідним, чого там дуже не
вистачало – від одягу, пального, техніки, зброї до засобів гігієни, їжі, ліків, медичної та психологічної допомоги. Тут треба
зазначити, що як самі волонтери, так і добровольці, воліють
відрізняти ці дві форми суспільних рухів. Це іде від практик повсякденного вживання цих двох термінів “волонтер” і
“доброволець” і так, напевне, і увійде у вітчизняний дискурс
волонтерства, що лише починає формуватися. В даному разі
у фокусі нашої уваги будуть саме волонтери.
Інші функціональні інституційні неспроможності ситуація кризи 2014–2015 рр. виявила на полі медичної допомоги
(особливо кризової, військової медицини). Ще одне інституційне крило виявилося практично зовсім відсутнім – це
ті формальні інституції, що мали б займатися проблемами
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біженців та внутрішньо переміщених осіб, які раптово і масово з’явилися в країні, і до чого держава була абсолютно неготовою інституційно. Цю, як і усі інші названі вище функціональні інституційні слабкості, взялося перекривати волонтерство – не у формі допомоги окремих активних особистостей,
а у формі потужного суспільного руху, який і отримав назву
“волонтерський рух”.
П. Штомпка називає соціальні рухи серед основних типів
соціальних агентів, які приводять до масштабних соціальних
змін, особливо в ситуації соціальної кризи і високої соціальної напруги. Серед інших він називає видатних харизматичних особистостей, потужні соціальні ідеї та соціальні революції[6]. Ці міркування Штомпки можна обговорювати і навіть
припускати, що все це не окремі агенти, а ланцюжки єдиного
комплексу агенцій, що справді діє в ситуаціях соціальної кризи. Але в даному разі ми лише погодимося з твердженням –
соціальні рухи є потужним фактором соціальних змін, агентом того майбутнього суспільного стану, до якого вони прагнуть це суспільство вивести. Майбутнє України, якого прагнули і прагнуть наші волонтери – це вільна, незалежна, європейська країна. Боротьбу за це майбутнє переважна більшість
з них почала під час Революції Гідності і продовжила в лавах
волонтерських осередків.
Що відрізняє індивідуальну громадянську активність від
активності громадянських рухів? Це насамперед наявність
багатовекторної солідарності, що ці процеси супроводжує.
У наших попередніх роботах, присвячених українському
волонтерству, ми вказували на те, що ця солідарність мала
кілька вимірів, а саме: солідарність у колах самих волонтерів,
взаємна підтримка й оперативна функціональна взаємозамінність. Це глибока солідарність з тими, кому допомагали волонтери – військові, добровольці, поранені на полі бою, поранені
в госпіталях, сім’ї загиблих, внутрішні переселенці [7]. Але був
ще один зріз соціальної солідарності, який для нас становить
найбільший інтерес – це та солідарна підтримка, що її надавало волонтерам усе населення – як у вигляді різної форми допомоги (речами, продуктами, грошима), так і у вигляді просто моральної підтримки через ту довіру до волонтерів, що
протягом усіх останніх років знаходилася на верхніх позиціях
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соціальної довіри, і іноді навіть на найпершій, випереджаючи
навіть науку і церкву [8].
На фоні усіх перелічених вище зрізів вивчення вітчизняного волонтерства ситуація останнього дослідження 2019 р.
може становити особливий інтерес.
2019 р. став для України роком серйозного перезавантаження влади. На цьому тлі можна було очікувати, що і саме явище
волонтерства, і ставлення до нього населення зазнає певних
змін. Можливим виглядало те, що населення, яке втомилося
від війни, негараздів, перманентної кризи, могло охолонути
в своїх солідарних діях і почуттях щодо волонтерів. Але, як
показали результати моніторингового дослідження Інституту
соціології НАН України, проведеного у серпні 2019 р., цього
не сталося.
Цифри, що їх наведено в таблиці 1, є дуже красномовними.
Питання, поставлене там, стосувалося думки населення про
сили, які спроможні рухати країну в позитивному напрямі.
Дослідження показало, що насамперед у населення є великі
позитивні очікування щодо спроможності молодих політиків,
які прийшли до влади, домогтися позитивних змін у країні.
Майже половина наших громадян вказують на них як на потужну силу, що може рухати події в цьому напрямі. Чи виправдаються ці очікування, ми дізнаємося найближчим часом. Опитування, що проводилося у серпні 2019 р., виявило ті
результати, що виникли на фоні великих сподівань на нового
президента і його молоду команду, яка отримала безпрецедентну підтримку на останніх виборах у квітні – липні цього
року. А от на другому місці після молодих політиків виявилися
волонтери. І відсоток тих, хто вважає, що вони позитивно
впливають на перебіг подій у країні, виявився лише трохи
нижчим за відсоток позитивної оцінки діяльності молодих
політиків – 44,5%. І, якщо в першому разі, це швидше лише
аванс, то в другому – висока оцінка п’ятирічної роботи волонтерів на зміни в країні.
Цікавим у сенсі динаміки ставлення населення до волонтерів, оцінки цього явища як такого видаються результати,
наведені в таблиці 2, де є змога порівняти дослідницькі зрізи
2015 та 2019 рр. Результати виявилися дещо неочікуваними.
На увагу заслуговують зміни у відсотках у перших трьох
рядках таблиці. Виявилося, рятівну для країни активність во365
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10,2
30,2
8,5
7,1

6,7

13,8
22,4

12,6

17,8
13,7
25,9
44,5
23,0
13,7

49,4

15,6

% до всіх

Таблиця 1
Відповіді населення України на запитання “На Вашу думку,
хто з названих нижче найбільш позитивно впливає на зміни,
які відбуваються у житті країни?” (N= 1802, %)*
Варіанти відповідей
Досвідчені політики, які вже давно при владі
Молоді політики, які прийшли до уряду та парламенту
останнім часом
Керівники місцевої влади різних рівнів
Представники великого бізнесу
Представники середнього і малого бізнесу
Волонтери, які працюють у різних сферах нашого життя
Неурядові громадські організації, громадські активісти
Релігійні діячі
Керівництво міжнародних фінансових організацій (МВФ,
Світовий банк та ін.)
Іноземні радники та дипломати
Учасники АТО (ООС)
Члени недержавних воєнізованих формувань (національні
дружини, С-14 та ін.)
Учасники протестних акцій
Журналісти-розслідувачі, популярні блогери
Ніхто з перелічених не впливає позитивно на зміни
Важко сказати
* Респондент мав змогу обирати до п’яти відповідей.

лонтерського руху люди зараз стали бачити набагато частіше,
ніж це було у 2015 р. У відсотках ця різниця – понад 10%. Щодо
заміни державних структур (другий рядок), то зменшення
тих, хто з цим погоджується, теж видається логічним – адже
на серпень 2019 р. держава є набагато міцнішою, ніж у 2015 р.
За ці роки декому вже навіть важко уявити і згадати той катастрофічний інституційний стан, який спостерігався у 2015 р.
І тут втрата лише 4% тих, хто з цим погоджується, виглядає
меншою за можливе очікування. І, звичайно, на високу оцінку
волонтерського руху вказує те, що саме їх респонденти відносять до справжніх патріотів. І ця оцінка лише зросла, хоча і не
надто.
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Таким чином, можна констатувати: на серпень 2019 р. суттєва зміна політичного ландшафту країни істотно не вплинула на позитивне ставлення людей до волонтерського руху,
високої довіри і підтримки цього явища як неформальної
компенсації функціональної недостатності ряду формальних
соціальних інститутів.
Висновок. Концептуально волонтерський рух в Україні
доцільно розглядати в рамках поєднання інституційного,

19,4

7,9

13,3

5,2

13,9

9,8

29,0

42,6

37,8

9,7

13,5

8,5

10,9

8,4

10,7

11,1

32,1

37,9

48.4

2015
2019
N= 1781 N= 1802

Таблиця 2
Динаміка відповідей населення України на запитання
“В останні 5 років в країні розвивається волонтерський рух.
Що Ви можете сказати про людей,
що до цього активно долучилися?” (%)*
Варіанти відповідей

4,9

6,4

Вони реально врятували країну, і невідомо,
що було б, якби не вони
Вони багато в чому замінили державні структури
і працюють набагато ефективніше

Я нічого про цей рух не знаю

6,8

Це справжні патріоти України і саме з них вийдуть
наступні лідери держави
У цьому немає нічого особливого, люди завжди
допомагали країні в скрутні часи
Волонтерам не варто було брати на себе обов’язки
чиновників, бо ті цим добре користуються,
продовжуючи нічого не робити
Волонтерський рух не такий потужний,
щоб про це багато говорити
З цих людей треба формувати новий уряд
і міністерства, бо вони проявляють себе
не словами, а ділами
Більшість волонтерів роблять це заради
можливості зробити кар’єру
Під виглядом волонтерів надто часто маскуються
шахраї та обирають довірливих людей
Важко сказати

* Респондент мав змогу обрати до трьох варіантів відповідей.
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неоінституційного та системно-самоорганізаційного підходів.
У цьому разі його можна охарактеризувати як певне агентне
утворення, що активізувалося в нашій країні на неформальному крилі інституційних полів у ситуації функціональної
неспроможності формальних інститутів, яка далася взнаки на
тлі суспільної кризи 2014–2015 рр. Про волонтерські об’єднання можна сказати – це були спонтанні, самоорганізаційні громадянські об’єднання, які виникали і діяли на основі неформальних правил, відмінних або доповняльних до формальних інституційних порядків. Усі роки існування, як показали
наші попередні дослідження, волонтерський рух мав довіру
та солідарну підтримку від населення України незалежно
від регіону та інших демографічних показників. На серпень
2019 р. суттєва зміна політичного ландшафту країни істотно
не вплинула на позитивне ставлення людей до волонтерського руху, не змінила високої довіри і підтримки цього явища.
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СТАН ДОВІРИ ДО ІНТЕРНЕТУ В СУЧАСНОМУ
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
В Україні відбуваються потужні процеси інтернетизації. Сьогодні
можна говорити про проходження певних етапів дигіталізації, які
впливають на динаміку розвитку та особливості реалізації суспільно-громадянської онлайн активності українських громадян. Інтернетизація суспільства стала одним із головних завдань сучасної української держави, яка проголосила курс на кардинальну трансформацію
суспільних відносин, розширення ефективної взаємодії між державою
та ключовими соціальними суб’єктами сучасного суспільства (громадянами, бізнесом, державними та громадськими структурами тощо)
в онлайн форматі. Тісна та багатоаспектна взаємодія між державою
та іншими соціальними суб’єктами сучасного суспільства, безперечно, потребує довіри до даного формату суспільної взаємодії – довіри
до Інтернету як ключового елементу сучасної соціальної інституції
такої взаємодії. Аналіз результатів нашого дослідження продемонстрував певні тенденції, які відтворюють загальні показники довіри/
недовіри в сучасному українському суспільстві. Проведене нами дослідження довіри до Інтернету демонструє позитивний баланс за показником довіри/недовіри. Позитивне сприйняття Інтернету населенням України відтворює той кредит довіри, який існує в українському
суспільстві. І така ситуація є позитивною передумовою успішного
діалогу держави та громадянина в онлайн просторі.
Ключові слова: інтернетизація суспільства, етапи дигіталізації,
рівень довіри до Інтернету, баланс довіри/недовіри, кредит довіри.
В Украине происходят мощные процессы интернетизации. Сегодня
можно говорить о прохождении определенных этапов дигитализации,
которые влияют на динамику развития и особенности реализации
общественно-гражданской онлайн активности украинских граждан.
Интернетизация общества стала одной из главных задач современного украинского государства, которое провозгласило курс на кардинальную трансформацию общественных отношений, расширение
эффективного взаимодействия между государством и ключевыми
социальными субъектами современного общества (гражданами, бизнесом, государственными и общественными структурами и т. п.)
в онлайн формате. Тесное и многоаспектное взаимодействие между государством и другими социальными субъектами современного
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общества, безусловно, требует доверия к данному формату общественного взаимодействия – доверия к Интернету как ключевому
элементу современной социальной институции такого взаимодействия. Анализ результатов нашего исследования продемонстрировал
определенные тенденции, которые воспроизводят общие показатели
доверия/недоверия в современном украинском обществе. Проведенное нами исследование доверия к Интернету демонстрирует положительный баланс по показателю доверия/недоверия. Позитивное
восприятие Интернета населением Украины воспроизводит тот
кредит доверия, который существует в украинском обществе.
И такая ситуация является положительной предпосылкой успешного
диалога государства и гражданина в онлайн пространстве.
Ключевые слова: интернетизация общества, этапы дигитализации, уровень доверия к Интернету, баланс доверия/недоверия, кредит
доверия.
In recent years, Ukraine has been witnessing internetisation on a massive
scale. To put it more precisely, a series of stages has to be gone through,
and each of them is expected to shape the dynamics of online civic activities
conducted by Ukrainian citizens as well as the ways these activities are
being performed. Internetisation of society is seen as a top task by Ukrainian government, which has announced a course towards the fundamental
transformation of state–society relations. This strategy primarily involves
expanding the efficient online interaction between the state and other key
social actors (citizens, businesses, governmental agencies, public bodies,
civil society organisations, etc.). In this context, trust in the Internet, as
a vital medium for such close and multidimensional interaction, becomes
crucial. The last year data of the “Ukrainian Society” nationwide survey
shed light on the citizens’ perception of the Internet in terms of trustworthiness. According to the figures, those who trust the Internet (completely or partially) outnumber those who do not. A positive trust–distrust
balance sets the Internet apart from a number of Ukrainian social institutions, which are more distrusted than trusted, and also serves as a prerequisite for successful online dialogue between the state and the citizen.
Keywords: internetisation of society, stages of digital transformation,
the degree of trust in the Internet, trust–distrust balance, trustworthiness,
the benefit of the doubt.

Однією з основних тенденцій розвитку сучасного українського суспільства є потужні дигіталізаційні процеси в усіх
сферах суспільної взаємодії. Розширення онлайн простору
суспільних відносин є одним з основних завдань сучасної
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української держави. Саме 2019-й став роком проголошення
державою курсу на переведення процесів суспільно-політичної взаємодії в онлайн формат. “Держава в сматфоні”, “Трембіта”, “Вулик”, “ДіЯ”, “Prozorro”, “Dozorro” – це ті ключові
ініціативи, які держава наразі втілює в суспільний соціальний
простір у рамках розширення формалізованої взаємодії держави з ключовими соціальними суб’єктами сучасного суспільства – бізнесом, державними та громадськими структурами,
пересічними громадянами тощо.
Реалізація окресленого курсу держави передбачає зміну
відносин у суспільстві в контексті його демократизації за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Успішність такого процесу передбачає готовність суспільства
до реалізації даного формату суспільних відносин. Однією з
основних умов цього є успішність дигіталізаційних процесів у
сучасному українському суспільстві.
Слід зазначити, що країна сьогодні вже пройшла стрімкий
та успішний шлях дигіталізації суспільства. У 2019 р. кількість
користувачів Інтернету в країні становила близько 78%, а це
понад три чверті дорослого населення країни. У 2002 р. цей
показник не перевищував 20%. Завдання держави на суцільну
інтернетизацію усієї території країни, що реалізується сьогодні в програмах розширення широкосмугового покриття інтернет-мережі в усіх куточках країни, покликане реалізувати
максимальне залучення громадян до переваг користування
Інтернетом.
Результати нашого аналізу засвідчили, що революційними для дигіталізації країни роками, коли відбувалися вагомі
кількісні та якісні зрушення цих процесів, стали 2006, 2013, а
також 2017 рр. Група українських користувачів стала стрімко
зростати починаючи з 2006 р. Тоді ж почали відбуватися певні
зрушення в суспільній свідомості українців щодо сприйняття
Інтернету як необхідної умови їх якісного існування та функціонування в сучасному світі [див. докл. 1].
Зазначимо, що державна програма дигіталізації суспільних відносин передбачає реалізацію формалізованої взаємодії між державою та громадянами в онлайн форматі. Формалізована онлайн активність, яку пропонує держава в рамках
реалізації державної платформи електронного урядування,
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включає дієві елементи як електронного уряду (е-уряд), так і
електронної демократії (е-демократія). Це передбачає й отримання електронних державних послуг (е-реєстрація, е-довідка, е-черга тощо), і подання електронних петицій, звернень
до органів державної влади, місцевого самоврядування тощо
(е-петиції, е-звернення, е-скарги тощо), і реалізацію електронних запитів щодо отримання публічної інформації, створеної суб’єктами владних повноважень (е-запити), і можливість відстеження інформації щодо звітності за прибутками
та видатками чиновників, прозорості фінансових операцій
чиновників, звітів їх діяльності на посаді (е-декларації, е-звіти),
відстеження інформації про результати проходження різноманітних конкурсних проектів, тендерів на закупівлю товарів
або послуг державними установами, витрачання бюджетних
коштів (е-бюджет, е-тендери, е-закупівлі система ProZorro) та
участь у е-тендерах, підтримання або ініціювання проекту
бюджету участі онлайн тощо.
Тісна і багатоаспектна взаємодія в онлайн форматі між державою та іншими соціальними суб’єктами сучасного суспільства, безперечно, потребує довіри до даного формату взаємодії – довіри до Інтернету як ключового елементу сучасної
соціальної інституції такої взаємодії. Тож метою нашої статті
є дослідження стану довіри до Інтернету в сучасному українському суспільстві.
Наразі в сучасному науковому просторі немає досліджень
цього феномену в соціологічній площині. А водночас онлайн
формат соціальної взаємодії, безперечно, потребує довіри як
однієї з провідних ознак сучасної соціальної взаємодії. Важливість феномену довіри в сучасному суспільстві відзначають
як провідні науковці світового рівня – Е. Гіденс, П. Штомка,
П. Бурдьє, А. Селігман, Ф. Фукуяма, Н. Луман, Дж. Коулмен,
так і провідні вітчизняні соціологи – Є. Головаха, О. Вишняк,
Н. Костенко, І. Мартинюк, Н. Соболєва, М. Паращевін та інші.
За влучним висловом П. Штомки, “довіра є складовою цивілізаційних компетенцій. Вона являє собою попередню умову
політичної участі, підприємливості, готовності користуватися
новими технологіями” [2, с. 61].
Інструментальною базою нашого дослідження довіри до
Інтернету стали результати відповідей на запитання “Який
372

Стан довіри до Інтернету в сучасному українському суспільстві
Н. Бойко

рівень Вашої довіри Інтернету?” та порівняння його з показниками довіри до інших соціальних інституцій та суб’єктів, як-то
довіра до Уряду, Президента, Верховної Ради, прокуратури,
ЗМІ (телебачення, радіо, газети), поліції, судів, армії, профспілок, політичних партій, банків, учених України, волонтерів,
благодійних фондів, громадських асоціацій та об’єднань тощо,
запропонованих для оцінки в моніторинговому опитуванні
Інституту соціології НАН України. Зазначимо, що у 2019 р. ми
вперше включили цей показник (“довіра до Інтернету”) в інструментарій моніторингового дослідження Інституту соціології НАН України. Відповіді на запитання про довіру передбачали можливість обрання певної альтернативи відповіді з
п’яти запропонованих (“зовсім не довіряю”, “переважно не довіряю”, “важко сказати, довіряю чи ні”, “переважно довіряю”,
“цілком довіряю”), яка окреслювала певну оціночну позицію
респондента на континуумі, полюсами якої виступали, з одного боку, повна недовіра, а з другого – повна довіра.
Аналіз результатів нашого дослідження демонструє певні
тенденції, які відтворюють загальні показники довіри/недовіри в сучасному українському суспільстві. Зауважимо, що
показник довіри, який ми розглядаємо в своєму дослідженні,
вбирає частки тих, хто зазначив “скоріше довіряю” або “повністю довіряю” при відповіді на запитання “Якою мірою Ви
довіряєте Інтернету?”. Показник “недовіри” об’єднує частки
тих, хто при відповіді на це запитання зазначив “скоріше не
довіряю” або “повністю не довіряю”.
Спинимось на результатах проведеного дослідження
докладніше задля висвітлення певних тенденцій довіри до
Інтернету, які панують в українському суспільстві.
Загалом, результати дослідження засвідчили, що за ранговими показниками “довіри – недовіри” найбільший ранговий
показник довіри було зафіксовано до “вчених України”, а
найменший – “судам” та “прокуратурі” (рис. 1).
Слід зазначити, що довіра до Інтернету займає сьому рангову позицію з усіх запропонованих об’єктів оцінки довіри.
В сучасному українському суспільстві сьогодні Інтернету довіряють більше, ніж засобам масової інформації, таким як телебачення, радіо, газети.
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Рисунок 1. Рангові показники довіри в українському суспільстві,
2019 р. (ранг)

Ключовим для нашого дослідження було визначення балансу довіри до Інтернету, як свідчення його позитивного
(або негативного) потенціалу в контексті суспільної взаємодії.
Зауважимо, що позитивний баланс довіри/недовіри передбачає, що частка тих, хто довіряє, перевищує частку тих, хто
не довіряє. І навпаки, негативний баланс засвідчує, що частка
тих, хто довіряє, нижча за частку тих, хто не довіряє. Розглянемо ситуацію, що склалася в країні за цим показником (рис. 2).
За результатами нашого дослідження, довіра до Інтернету
демонструє позитивний баланс за цим показником, що суттєво відрізняє його від більшості досліджуваних об’єктів. Окрім
Інтернету, позитивний баланс довіри/недовіри в сучасному
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українському суспільстві мають волонтери, вчені України,
армія та Президент. Показовим для нашого дослідження є те,
що Інтернет сьогодні має позитивний баланс довіри на відміну від ЗМІ (телебачення, радіо, газети), які демонструють
негативний баланс довіри/недовіри, як і більшість представлених у дослідженні об’єктів довіри.
Показовим для дослідження довіри до Інтернету в сучасному українському суспільстві є, на нашу думку, і індикатор
визначеності/невизначеності стосовно довіри до певних досліджуваних об’єктів. Результати нашого дослідження демонструють доволі високий рівень невизначеності респондентів
щодо ступеня їх довіри до Інтернету (рис.3).
Такий результат, на нашу думку, пов’язаний як з відносною новизною використання Інтернету в суспільно-громадянському контексті, так і зі складністю та багатогранністю
самого феномену, що може заважати наданню однозначної
відповіді. Проте слід зазначити, що складність і неоднозначність феноменів, які виступають об’єктами оцінки довіри,
притаманна більшості з досліджуваних об’єктів оцінки, які не
вміщують конкретизований об’єкт оцінки, як, наприклад, позиція Президент (одна з небагатьох визначених однозначно,
тобто окреслює конкретну особу як об’єкт оцінки довіри). Слід
зауважити, що доволі високі оцінки невизначеності сьогодні
також демонструють, наприклад, “благодійні фонди, громадські організації”, “Уряд”, “Верховна Рада”. Такий показник,
з огляду на те, що соціологічне опитування проводилось приблизно через місяць після проведених виборів, засвідчує, що
респонденти реально ще не визначились з оцінками діяльності цих установ і структур.
Наголосимо, що наведені нами результати віддзеркалюють загальну картину довіри/недовіри до Інтернету населення України в цілому. Вони демонструють загальне ставлення
громадян до Інтернету в сучасному українському суспільстві
на тлі тих титанічних зусиль та зобов’язань, які сьогодні взяла
на себе держава, оголосивши курс на тотальну дигіталізацію
суспільства та держави. Нещодавно, на основі Державного
агентства з питань інформатизації, яке існувало з 2014 р. та робило перші кроки на шляху переведення суспільних відносин
в онлайн формат, займалось формалізацією взаємодії держави
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Рисунок 3. Розподіл позицій визначенності/невизначенності стосовно оцінки довіри, 2019 р. (%)
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з основними соціальними суб’єктами в онлайн просторі, було
створене Міністерство цифрової трансформації України, яке
анонсувало амбітні плани розгортання державних програм
“Держава в смартфоні”, “ДіЯ” (держава і я), “Трембіта” тощо.
І сьогодні влада, на нашу думку, має неабиякий кредит довіри
в онлайн просторі. Саме позитивне сприйняття Інтернету населенням України демонструє той кредит довіри Інтернету,
який існує в українському суспільстві. Така ситуація сьогодні,
на нашу думку, є позитивною передумовою успішного діалогу держави та громадянина в онлайн просторі.
Підсумовуючи, слід зазначити, що проведене нами дослідження дає підстави зробити такі висновки.
У країні відбуваються потужні процеси інтернетизації.
Сьогодні можна говорити про проходження певних етапів
дигіталізації, які впливають на динаміку розвитку та особливості реалізації суспільно-громадянської онлайн активності
українських громадян. А також детермінують поширення
різних видів такої активності в суспільстві, сприяють урізноманітненню використання нових форм і видів реалізації громадянської активності та підвищують якість функціонування
суспільно-громадянської онлайн взаємодії.
Зауважимо, що потужні процеси інтернетизації сьогодні
стали одним із головних завдань сучасної української держави. Держава оголосила курс на кардинальну трансформацію
суспільних відносин, розширення ефективної взаємодії між
державою та ключовими соціальними суб’єктами сучасного суспільства (громадянами, бізнесом, державними та громадськими структурами тощо) в онлайн форматі. Державні
програми дигіталізації суспільних відносин передбачають
реалізацію формалізованої взаємодії між державою та громадянами в онлайн форматі. Тісна та багатоаспектна взаємодія
між державою та іншими соціальними суб’єктами сучасного
суспільства, безперечно, потребує довіри до даного формату
взаємодії – довіри до Інтернету як ключового елементу сучасної соціальної інституції такої взаємодії. Аналіз результатів
нашого дослідження продемонстрував певні тенденції, які
відтворюють загальні показники довіри/недовіри в сучасному українському суспільстві.
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Довіра до Інтернету займає сьому рангову позицію з усіх
шістнадцяти запропонованих об’єктів оцінки рівня довіри
громадян. У сучасному українському суспільстві сьогодні
Інтернету довіряють більше, ніж засобам масової інформації,
таким як телебачення, радіо, газети.
Дослідження довіри до Інтернету демонструє позитивний
баланс за показником довіри/недовіри, що суттєво відрізняє
його від більшості досліджуваних об’єктів. Окрім Інтернету,
позитивний баланс довіри/недовіри в сучасному українському суспільстві мають волонтери, вчені України, армія та
Президент. Показовим для нашого дослідження є те, що
Інтернет сьогодні має позитивний баланс довіри на відміну
від ЗМІ (телебачення, радіо, газети), які демонструють негативний баланс довіри/недовіри, як і більшість представлених
у дослідженні об’єктів оцінки довіри.
Позитивне сприйняття Інтернету сьогодні населенням
України відтворює той кредит довіри, який існує сьогодні в
українському суспільстві. І така ситуація сьогодні виступає
позитивною передумовою розгортання успішного діалогу
держави та громадянина в онлайн просторі.
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ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЦИФРОВОЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ:
ДИНАМІКА ПРЕФЕРЕНЦІЙ ТА ПРАКТИК
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА
Соціальні мережі стали центральним елементом дизайну медійного простору і панівним способом переживання повсякденності. Вони
вже не є лише домінуючим утіленням сучасної інтернет-культури,
а й повною мірою репрезентують сучасний технологічний режим
соціального. На основі даних двох моніторингових досліджень – 2017
та 2019 рр. розглядається динаміка преференцій українців щодо
основних платформ та активностей у соціальних медіа.
Ключові слова: соціальні медіа, соціальні мережі, online практики,
юзер-генерований контент, мережево-цифрова культура.
Социальные сети стали сегодня центральным элементом дизайна
медийного пространства и господствующим способом переживания повседневности. Они являются уже не только доминирующим
воплощением современной интернет-культуры, но и в полной мере
репрезентируют современный технологический режим социального.
На основании данных двух мониторинговых исследований – 2017 и
2019 гг. рассматривается динамика преференций украинцев относительно основных платформ и активностей в социальных медиа.
Ключевые слова: социальные медиа, социальные сети, online практики, юзер-генерированный контент, сетевая цифровая культура.
Today, social networking sites have become a central element in the design of a media space and the prevalent way of experiencing everyday life.
They are no longer only the dominant embodiment of contemporary
Internet culture but also fully represent modern, high-tech mode of the social. Drawing on the findings from the “Ukrainian Society” nationwide
survey conducted in 2017 and 2019, the author examines the dynamics of
Ukrainians’ preferences regarding the mainstream social media platforms
and activities.
Keywords: social media, social networking sites, online practices,
user-generated content, digital network culture.

Соціальні медіа – останні й найбільші еволюційні форми
Інтернету [1] – стали не просто засобом комунікації з глобальними амбіціями, а й планетарною інфраструктурою, з таким
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рівнем проникнення і динамікою, що її соціальні і культурні
імплікації все важче адекватно осмислити.
За даними моніторингу Інституту соціології, частка користувачів соціальних мереж серед дорослих українців (18+)
збільшилася за два роки на 27% – з 57,5% у 2017 р. до 72,9%
у 2019 р. Фактично користування Інтернетом стає синонімом
залученості й до сервісів соціальних медіа. 92,7% серед тих,
хто має доступ до мережі, має акаунт хоча б на одній соціальній платформі. Очевидно, що кількість активних юзерів соціальних мереж є суттєво нижчою. Так, за даними We Are Social
та Hootsuite [2], частка активно залучених користувачів (користуються хоча б один раз на місяць) становить 39% населення України. Хоча це один з найнижчих показників серед європейських країн1, динаміка кількості інтернет-юзерів і користувачів соціальних медіа цілком відповідає загальносвітовим
трендам [3, 5]. Йдеться про збільшення інтернет-пенетрації,
зростання аудиторії соціальних мереж, а також про залучення
до цифрової культури більш широкого кола маргінальних прошарків, тобто про пом’якшення цифрової нерівності (рис. 1).
Останній тренд посилює поширення доступних мобільних
пристроїв – стільникових телефонів, смартфонів, планшетів, які завдяки спрощенню інтерфейсів і зменшенню самих
гаджетів забезпечують простий і дешевий доступ до мережі та
соціальних платформ у будь-якій локації [7]. Зростання кількості користувачів, доступ яких до Інтернету опосередковують поряд з традиційними комп’ютерами і мобільні пристрої,
спостерігається серед усіх соціальних категорій, але найбільш
вражаючою є “мобілізація” старших вікових груп. У 2017 р.
доступ до Інтернету через мобільний пристрій мали лише
17,4% українців віком понад 50 років, а у 2019 р. ця частка зросла утричі (48,1%) і становить майже половину цієї вікової групи. Цілком передбачуваним є те, що найбільша частка юзерів
мобільних гаджетів серед молоді 18–29 років. Наразі вона дорівнює майже три чверті (72,8%), а два роки тому, у 2017 р. –
58,4%. Серед студентів ця частка становить 93,6%.
1
Україна за цим критерієм обходить лише Молдову (30%), має однаковий рівень активної пенетрацї соціальних медіа з Білоруссю та Косово (по 40% відповідно) і суттєво поступається лідерам, наприклад,
Данії, Швеції (72%). Рівень у Німеччині становить 46%. У Польщі – 47%.
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За останні два роки спостерігається збільшення кількості
користувачів мобільних пристроїв і серед мешканців села з
44,8% у 2017 р. до 60,1%. Зросла частка користувачів смартфонів і планшетів серед категорії населення з доходом нижче за
середній (з 38,6% у 2017 р. до 55,2% у 2019 р.). Загалом це втішний тренд, адже доступ до Інтернету та соціальних медіа з
більш високою юзабіліті – це потужний інструмент соціальної
інклюзії та подолання цифрової дискримінації маргінальних
та вразливих прошарків.
Треба сказати, що поряд зі збільшенням частки інтернетюзерів, які користуються мережею за допомогою мобільних
пристроїв, кількість тих, хто залучає стаціонарні комп’ютери,
неухильно зменшується. За даними моніторингу Інституту
соціології, частка тих, хто користується для входу в Інтернет лише стаціонарними комп’ютерами, становила у 2017 р.
58,7%, а у 2019-му на 20% менше – 38,3%.
Динаміка аудиторій популярних платформ
Середня кількість сервісів соціальних медіа, якими користуються українці, також зросла і становить сьогодні 2,4, а два
роки тому дорівнювала 2,0 акаунтам. Якщо у 2017 р. більше
третини користувачів мали акаунт лише на одній платформі (37,3%), то тепер ця частка становить лише 22,5%. Проте
кількість аудиторії соцмереж, яка використовує три і більше
сервісів, зросла з 29,1% до 44,7%.
Серед найпопулярніших сьогодні в Україні соціальних
платформ – Facebook та YouTube (58% і 48,7% користувачів
відповідно щодо дорослого населення 18+; та 79,5% і 66,9% –
серед користувачів соціальних медіа) (рис. 2). Третьою за популярністю платформою є Instagram (30,1% серед дорослих
українців та 41,3% серед юзерів соціальних сервісів). Усі ці
мережі демонструють зростання кількості юзерів, на відміну
від російських сервісів Вконтакті і Однокласники. Ще в травні
2017 р., за даними дослідницької компанії Gemius Україна [4],
Вконтакті очолювала рейтинг найпопулярніших соціальних
медіа серед українців. Моніторингове дослідження Інституту
соціології, яке проводилося в липні 2017 р., через півтора місяця після підписання Президентом України Указу № 133/2017,
яким заборонено інтернет-провайдерам надавати послуги з
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Рисунок 1. Динаміка інтернет-аудиторії і користувачів соціальних медіа (за даними моніторингу ІС НАН України, 2017, 2019 рр., %)

ȼɄɨɧɬɚɤɬɿ

Рисунок 2. Динаміка охоплення української аудиторії
популярними соціальними мережами
(за даними моніторингу ІС НАН України, 2017, 2019 рр., %)

доступу до російських соцмереж, інтернет-порталу “Яндекс”
і поштового сервісу Mail.ru, зафіксувало значне зниження
активних користувачів сайтів. Блокування російських соцплатформ суттєво не вплинуло на структуру аудиторії, але
сприяло зростанню кількості Facebook–акаунтів, що вивело
сервіс на першу сходинку. Істотно зросла й аудиторія Twitter
та Instagram. Загальна тенденція зменшення кількості українських користувачів Вконтакті та Однокласників, яка спостері383
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гається з 2014 р. у зв’язку з поширенням у суспільстві антиросійських настроїв, зберігається й досі. За два роки їхня популярність впала майже вдвічі. Частка користувачів Вконтакті
зменшилася з 25,8% до 13,9%, Однокласників – з 21,7% до 13,2%
серед усього населення. Серед користувачів соціальних медіа
ці частки становлять відповідно 19% і 18%).
Хоча апаратні та програмні елементи усіх платформ розвиваються доволі стрімко, їх формати й особливості позиціювання не зазнали суттєвих трансформацій. Отже, і в структурі
аудиторій найбільш популярних у Україні соціальних сервісів
важко знайти суттєві зрушення. Як і два роки тому, Instagram,
Вконтакті і Twitter приваблюють переважно молодіжну
аудиторію. Частка користувачів цих мереж віком 18–39 років становить відповідно 64,5%, 60,8% і 59,7%. Цілком передбачуваним є те, що саме серед поціновувачів Instagram і
Twitter найбільша кількість тих, хто користується доступом
до Інтернету з мобільних пристроїв (77,5% та 73,4%).
Однокласники залишаються найбільш “зрілим” сервісом:
59,9% становлять юзери, старші за 40 років. Порівняно з іншими платформами тут переважають акаунти жінок (67,1%),
осіб з середньою спеціальною освітою (45,6%) та низьким
матеріальним статусом (48,5%). А частка “мобільних” юзерів
мережі серед користувачів Однокласників становить лише
половину (51,1%).
Сегменти користувачів за домінуючими
активностями в соціальних медіа
Не залежно від того, яким платформам віддають перевагу
користувачі соціальних медіа, найчастіше їх використовують
для приватної комунікації: понад дві третини (70,6%) регулярно відстежують стрічку своїх друзів; кожен другий (51,2%)
спілкується з друзями та близькими. 46,9% використовує
соціальні медіа для отримання новин зі стрічок різноманітних
інформаційних ресурсів. Це дещо більше, ніж у 2017 р. (42,2%
(різниця статистично значуща на рівні 5%). Майже третина
юзерів (30,4%) діляться посиланнями на новини та інформацію, які вважають цікавими.
Заслуговує уваги те, що Інтернет як джерело новин про суспільно-політичні події у країні вперше зрівнявся з телебачен384
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ням. Хоча це стосується лише користувачів соціальних сервісів (72,9% населення віком 18+) і в цілому українці віддають
перевагу ТВ-контенту, очевидно, що цей тренд набиратиме
обертів (рис. 3). Він зумовлений не тільки зручністю та можливістю персоналізації отримання новин через мобільний чи
стаціонарний доступ до Інтернету. Аудиторія дедалі частіше звертається до альтернативних медіа з метою підвищити
якість своєї обізнаності в суспільних справах, іншими словами, цікавиться діяльністю інститутів моніторної демократії
(Дж. Кін) [6], які публічно висвітлюють і критикують дії влади.
Серед тенденцій, на які слід звернути увагу, збільшення
користувачів соціальних сервісів, які відстежують стрічки популярних блогерів, політиків (8,7% vs.20,4%) та беруть участь
у публічних обговореннях соціально значущих, резонансних
подій (4,8% vs.11,3%). Кожен четвертий юзер (26,3%) констатує, що час від часу бере участь в обговореннях в групах за
інтересами. Авторитетні публічні фігури, які отримали повагу аудиторії завдяки висвітленню у своїх блогах порушення
владою суспільних стандартів, стають своєрідними необра-
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Рисунок 3. Джерела інформації про політичні й економічні події
в Україні (за даними моніторингу ІС НАН України, 2019 р., %)
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ними представниками громадськості зі значно вищим рівнем
довіри, ніж у представників офіційного істеблішменту [6].
А соціальні платформи, забезпечуючи широкий доступ до такого контенту й інтерактивність, конструюють нетрадиційні
моделі публічності, які набувають інших контурів і динаміки
порівняно з традиційними суспільними обговореннями.
На основі проведеного кластерного аналізу2 серед користувачів соціальних медіа можна виділити чотири сегменти за типами домінуючих активностей. Для перших двох категорій
головним мотивом користування соціальними платформами
є спілкування: (1) “близьке коло” (частка серед юзерів соціальних сервісів – 24%); (2) “публічна комунікація” (24%); два інших
сегменти орієнтовані переважно на отримання різноманітної
інформації: (3) “бути в курсі всього” (17,4%); (4) “новини” (34,6%).
Серед сегменту “близьке коло” головною мережевою практикою є спілкування з близькими (81,6%), стеження за стрічкою
друзів знайомих і друзів (87,9%), а також розваги. Кожен другий представник сегменту грає в ігри, пропоновані мережею
(46,7%), та ділиться різноманітним (49,2%) розважальним контентом. Це фактично базовий функціонал, з якого починався розвиток більшості соціальних платформ. Прихильників
таких активностей трохи більше серед юзерів Однокласників
і Вконтакті – частки “близького кола” серед них становлять
відповідно 33,8% та 29,2%.
Серед рівним за обсягом сегментом “публічна комунікація”
(24% серед тих, хто має акаунти в соцмережах) також переважають практики спілкування, але у форматі публічних обговорень цікавих тем – від соціально значущих, резонансних
подій до вузьких топіків у групах за інтересами (56,3%). Такі
юзери частіше обирають Facebook (26,3%) і Twitter (26,0%).
Два інших типи користувачів, які на відміну від двох попередніх орієнтовані не на спілкування, а на отримання інформації, у сукупності становлять трохи більше половини
аудиторії соціальних медіа – “бути в курсі всього” (17,4%) та
“новини” (34,6%). Для “бути в курсі всього” характерна певна
інформаційна всеїдність – крім стрічок своїх друзів (86,4%),
Метод К-means на основі збережених факторних навантажень після факторизації типових onlinе-активностей користувачів соціальних медіа у мережі.
2
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вони відслідковують події у житті зірок (86,4%), стежать за новинами акаунтів популярних блогерів (70,2%) та інформаційних ресурсів (64,5%). На відміну від інших сегментів майже
кожен третій представник “бути в курсі всього” (29,8%) – це молода людина до 29 років. Найбільш популярними платформами тут є Facebook (85,5%), YouYube (78,9%) Instagram (56,6%).
Проте серед найбільшого сегменту “новини” переважають
юзери старших вікових категорій (38,7%). Головний мотив
користування соціальними сервісами для цієї групи полягає
в споживанні новинного продукту з акаунтів різноманітних
інформаційних ресурсів. Передбачуваними є їхні уподобання щодо платформ: найпопулярнішими є Facebook (67,9%) та
YouTube (64,2%).
Соціально-демографічні профілі виокремлених категорій
користувачів соціальних мереж не є ані унікальними, ані чітко вираженими. Адже ідеологія і функціональні можливості
“оргнетів” [1] пропонують майже весь репертуар соціальної
інклюзії, симулюючи можливість формування значущих і
тривалих зв’язків, приваблюючи юзерів, попри вікові, ґендерні або статусні відмінності. Проте домінуючі online-активності в межах кластерів тісно пов’язані з сенсом життя, що його
артикулюють респонденти (рис. 4). Для сегменту “близьке коло”
найбільш значущими є родина, сімейний добробут, гідні
статки. Серед користувачів, які належать до кластеру “новини”
більшу вагу мають суспільно-політичні цінності: соціальна
справедливість, громадська злагода, демократичний розвиток
країни. Серед поціновувачів “публічної комунікації” і тих, хто
намагається “бути в курсі всього” домінують індивідуалістичні
цінності: самореалізація, успіх, професійні досягнення, намагання бути сучасним, прагнення внутрішньої гармонії та задоволення від життя.
Стрімке зростання пенетрації соціальних медіа, постійне
розширення їхніх функціональних і апаратних можливостей,
яке веде до консолідації на одній платформі усіх можливих
приватних і публічних online-активностей, дає підстави говорити про черговий етап у розвитку технологічного режиму
соціального – гегемонії соціальних платформ з їх специфічною ідеологією та економікою.
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Рисунок 4. Сегменти за преференціями у мережевих активностях vs. бачення сенсу життя
(N=1802, кореспонденс аналіз. За даними моніторингу ІС НАН України, 2019 р.)
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КОРИГУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ
ТЕСТІВ ТА ДЕРЕВ РІШЕНЬ НА ПРИКЛАДІ
ГЕОПОЛІТИЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ
У статті продемонстровані можливості класифікації респондентів з невизначеною позицією за допомогою дерев рішень на основі
результатів соціологічних тестів. Як приклад використані питання про участь у референдумі щодо вступу в ЄС (залежна змінна)
та соціологічні тести “EU-geopol”, “RF-geopol” (незалежні змінні).
Для контрольних даних отримані такі показники якості моделі:
чутливість – 0,974, специфічність – 0,766, ефективність – 0,937,
прогностичність позитивного результату – 0,946, прогностичність
негативного результату – 0,877.
Ключові слова: геополітичні орієнтації, машинне навчання, дерева
рішень.
В статье продемонстрированы возможности классификации
респондентов с неопределенной позицией с помощью деревьев решений на основе результатов социологических тестов. В качестве примера использованы вопросы об участии в референдуме относительно
вступления в ЕС (зависимая переменная) и социологические тесты
“EU-geopol”, “RF-geopol” (независимые переменные). Контрольные данные продемонстрировали следующие показатели качества
модели: чувствительность – 0,974, специфичность – 0,766,
эффективность – 0,937, прогностичность положительного результата – 0,946, прогностичность негативного результата – 0,877.
Ключевые слова: геополитические ориентации, машинное обучение,
деревья решений.
The paper shows how respondents who take an uncertain stance on the issues under study (those choosing “don’t know / no opinion / difficult to
say”, etc.) can be put into the pre-assigned categories (e. g. together with
those answering “yes” or “no”, “for” or “against”). What serves this purpose is a decision tree model that draws upon the findings of a sociological
test. To illustrate how it works, the author uses the data (additive values)
from two sociological tests such as “EU-geopol” and “RF-geopol” (as in390
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dependent variables) and a question about a respondent’s likely participation in the referendum on Ukraine’s accession to the European Union (as
a dependent variable). The data from a control group have demonstrated
the following indicators of the model quality: sensitivity (recall) — 0.974;
specificity — 0.766; efficiency — 0.937; positive predictive value — 0.946;
negative predictive value — 0.877.
Keywords: geopolitical orientations, machine learning, decision trees.

Результати соціологічних опитувань дуже часто містять
значну кількість відповідей, які вказують на невизначену позицію респондентів з тих чи тих соціально важливих питань.
В деяких випадках саме це веде до неможливості визначити
модальну групу, яка вказує на переважаючі настрої в суспільстві. З іншого боку, неможливо повністю відмовитися від варіантів відповідей на кшталт “важко сказати”, оскільки це
призведе до збільшення кількості перерваних респондентами
інтерв’ю (при використанні опитувань типу “face-to-face”) або
кількості пропусків у самій анкеті (при самозаповненні).
З огляду на це актуальною науковою проблемою є пошук
аналітичних інструментів, що дають змогу надійно класифікувати респондентів з невизначеною позицією за категоріями
з позиціями, що є чітко визначеними. У цій статті ми звернемося до однієї з таких альтернатив, яка поєднує застосування
результатів соціологічного тестування з використанням дерев
рішень.
Соціологічні тести самі по собі є потужним дослідницьким інструментом, що повідомляють релевантну інформацію
з теми дослідження. Враховуючи те, що відповідні соціальні
феномени включені до номологічної мережі, результати соціологічного тестування повинні виступати достатньо точним інструментом прогнозування значень інших показників,
включеної до неї.
Дерева рішень є різновидом машинного навчання.
Це “ієрархічні структури, що дають змогу класифікувати
вхідні дані або передбачати вихідні значення за заданими
початковими (вхідними) значеннями” [1, с. 41]. Їхніми перевагами є інформативна візуалізація та інтуїтивно зрозуміла
інтерпретація отриманих результатів.
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Фіксація геополітичних орієнтацій
Для оцінки геополітичних орієнтацій серед населення
України були використані соціологічні тести “RF-geopol-4”
та “EU-geopol-4” [2]. Крім цих методик, анкета соціологічного
омнібусу “Українське суспільство – 2019” містила багато запитань з геополітичної проблематики, з яких ми виокремили
два. Перше стосується можливої участі в референдумі щодо
вступу до ЄС (варіанти відповідей – участь, відмова від участі,
невизначена позиція), друге – результатів відповідного голосування (варіанти відповідей – за вступ, проти вступу, невизначена позиція).
Якщо ці соціологічні тести дійсно характеризуються потужною пояснювальною силою, то повинні з високою точністю передбачати результати відповідей на запитання, що
стосуються можливого вступу до ЄС. Як незалежна змінна використані адитивні значення соціологічних тестів
“RF-geopol-4” та “EU-geopol-4”, що потенційно можуть потрапляти в діапазон від -4 до 4.
Завдання класифікації та показники
якості її результатів
Головним завданням класифікації з використанням дерев
рішень є побудова прогностичної моделі, яка дала б змогу
з високою точністю розподілити респондентів із невизначеною позицією за тими групами, що погоджуються чи не
погоджуються зі вступом до ЄС.
Для виконання цього завдання дані необхідно довільно розділити на дві частини – навчальну та контрольну. Навчальна
використовується для побудови моделі, а контрольна – для її
перевірки на незалежних даних. При цьому початковим набором даних є ті респонденти, які зайняли чітку позицію щодо
питання про вступ до ЄС (N = 1140).
Показниками якості результатів класифікації є такі:
1) чутливість – ефективність передбачення спостереження,
що належать до ключової категорії (в нашому випадку – респонденти, які висловлюються за вступ до ЄС); 2) специфіч392
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ність – ефективність передбачення спостережень, що не належать до ключової категорії (респонденти, які висловлюються
проти вступу до ЄС); 3) загальна ефективність – кількість усіх
правильно передбачених спостережень; 4) прогностичність
позитивного результату – частка кількості істинно позитивних результатів передбачення серед сукупності істинно позитивних та хибно позитивних; 5) прогностичність негативного
результату – частка кількості істинно негативних результатів
передбачення серед сукупності істинно негативних та хибно
негативних.
Усі підрахунки виконані мовою програмування R (версія
3.6.1, бібліотека “tree”).
Результати
Отримане дерево рішень має такий вигляд (рис.):

Рисунок. Правила класифікації респондентів
на основі адитивних значень соціологічних тестів
“EU-geopol-4” та “RF-geopol-4”
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Цю схему слід інтерпретувати так: 1) якщо зазначене правило виконується, то обирається лівий бік гілки, якщо ні –
правий; 2) символ “N” означає голос “проти” на можливому
референдумі про вступ до ЄС, символ “Y” – голос “за”.
Результати класифікації з застосуванням дерев рішень для
початкового та контрольного масивів дають підстави говорити про більш точну класифікацію саме тих респондентів,
які виступають за вступ до ЄС (табл. 1, 2). Загалом результати
соціологічних тестів “RF-geopol-4” та “EU-geopol-4” дають
змогу доволі точно розрізняти протилежні групи між собою.
Таблиця 1
Результати класифікації на навчальних даних

440

За вступ до ЄС
86

38

Проти вступу до ЄС

Відповіді респондентів

За вступ до ЄС
6

Варіанти класифікації

Проти вступу до ЄС

Таблиця 2
Результати класифікації на контрольних даних

447

За вступ до ЄС

85

26

Проти вступу до ЄС

Відповіді респондентів

За вступ до ЄС
12

Варіанти класифікації

Проти вступу до ЄС

Про це, зокрема, свідчать показники якості класифікації на
обох масивах (табл. 3). Як бачимо, порівняно кращі результати (особливо, якщо порівнювати чутливість і специфічність)
отримані для класифікації прибічників вступу до ЄС. Якщо
говорити про контрольні дані, це веде до невеликого збільшення цієї групи порівняно з дійсними даними, а відтак до
аналогічного зменшення протилежної. В обох випадках ідеться про 14 респондентів. Незважаючи на малу величину цієї
похибки, її можна врахувати, використовуючи показники
прогностичності позитивного та негативного результатів.
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Ефективність

Специфічність

Чутливість

0,921

0,923

0,694

0,987

Навчальні
дані

0,877

0,946

0,937

0,766

0,974

Контрольні
дані

Таблиця 3
Показники якості класифікації на навчальних
та контрольних даних

Прогностичність позитивного результату
0,935

Показники

Прогностичність негативного результату

Тепер застосуємо отриману класифікаційну модель щодо
респондентів з невизначеною позицією. До таких ми віднесли
тих, хто має невизначену позицію щодо участі в уявному референдумі, а також тих, хто готовий до участі, але не знають,
яку б опцію обрали. Їх кількість у вибірці становить відповідно 226 та 76 осіб, що загалом становить 16,7%.
Порівняно з початковими даними значно збільшується
розмір групи прибічників вступу до ЄС (табл. 4). Так, відбувається збільшення цієї групи на 271 респондента, або на 15,1%.
У випадку противників вступу приріст є значно меншим –
на 31 респондента, або 1,8%. Враховуючи величину прогностичності щодо обох груп, більш надійною оцінкою буде
256 (+14,2%) та 27 (+1,5%) респондентів відповідно.
Таблиця 4
Результати відповідей щодо участі у референдумі
про вступ до ЄС: початкові та після класифікації

Візьме участь: невизначена позиція

Візьме участь: проти вступу

Візьме участь: за вступ

12,5 (226)

4,2 (76)

13,0 (235)

50,2 (905)

Початковий

20,0

-

-

14,8 (+31)

65,3 (+271)

Після
класифікації

Розподіл відповідей

Невизначена позиція щодо участі

20,0 (360)

Позиція респондента щодо участі
у референдумі

Не візьме участі
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Висновки
Проведений аналіз дає змогу зробити кілька висновків.
По-перше, використання соціологічних тестів є одним із можливих способів вирішення проблеми т.зв. незмістовних даних (невизначена позиція або відсутність відповіді взагалі).
По-друге, можна висловити гіпотезу, що відсутність змістовної
позиції зовсім не обов’язково означає бажання її приховати.
Як демонструють отримані результати, 9 з 10 таких респондентів скоріше належать до модальної для суспільства групи.
Отже, за відсутності дійсної загрози респондентів з невизначеною позицією можна розглядати переважно як конформну
групу. По-третє, залишається проблема класифікації респондентів з дійсно невизначеною позицією. Так, ми намагалися
побудувати модель, яка визначала б такі спостереження, але
не досягли суттєвих результатів. Нарешті, перспективним
методологічним завданням є порівняння результатів дерев
рішень з результатами інших методів машинного навчання.
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СУСПІЛЬСТВО З НАДЛИШКОМ ВИКЛИКІВ
(Замість післямови)
Розглядаються проблеми вивчення суспільства з великою кількістю
соціальних і історичних викликів. Запропоновано систему категорій
і понять, які дають змогу зануритись у сутність процесів, що відбуваються у суспільстві з надлишком викликів. Зокрема, проаналізовані
різноманітні типи викликів за критерієм їх усвідомлення: усвідомлені, розпізнані, неусвідомлені, нерозпізнані, а також за критерієм
істинності: істині, хибні та фейкові. Також розглядаються різні
стадії розгортання відповіді на виклик. Показана роль еліт у розпізнаванні викликів і підготовці відповідей на виклики. Дається визначення надлишку і критичної маси викликів. Запропоновано поняття
коридору можливостей вирішення виклику.
Ключові слова: виклик, розпізнані та нерозпізнані виклики, справжні і помилкові виклики, надлишок викликів, критична маса викликів,
еліти.
Рассматриваются проблемы изучения общества с большим количеством социальных и исторических вызовов. Предложена система
категорий и понятий, которые позволяют погрузиться в сущность
процессов, происходящих в обществе с избытком вызовов. В частности, проанализированы различные типы вызовов по критерию их осознания: осознанные, распознанные, неосознанные, неопознанные, а также по критерию истинности: истинные, ложные и фейковые. Также
рассматриваются различные стадии развертывания ответа на вызов.
Показана роль элит в распознании вызовов и подготовке ответов на
вызовы. Дается определение избытка и критической массы вызовов.
Предложено понятие коридора возможностей решения вызова.
Ключевые слова: вызов, распознанные и нераспознанные вызовы,
истинные и ложные вызовы, избыток вызовов, критическая масса
вызовов, элиты.
The paper addresses the problem of studying societies that have to face up
to multiple social and historical challenges. For this purpose, the author
lays out a system of concepts and categories that make it possible to delve
into the essence of processes occurring in this kind of society. He goes on
to classify challenges into several groups and analyse each of them.
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The classification uses two criteria: the criterion of awareness (whether
the challenge has been realised in society or not) and that of truth. According
to the first criterion, there are realised and unrealised, as well as identified
and unidentified challenges. The criterion of truth divides the challenges
into true (actually existing), false (misunderstood or misinterpreted) and
fake (based on inaccurate or deliberately distorted information). Other
issues discussed in this article relate to the stages involved in developing a
response to a particular challenge, with an emphasis on the role that elites
should play in identifying challenges and formulating coherent responses
to them. There is also an explanation of newly introduced concepts such as
“an excess of challenges”, their “critical mass” and “the corridor of opportunities for handling a challenge”.
Keywords: challenge, identified and unidentified challenges, true and false
challenges, an excess of challenges, a critical mass of challenges, elites.

Завершуючи черговий, уже 20-й, випуск збірника “Українське суспільство. Моніторинг соціальних змін”, зазначимо, що
переважна більшість його статей присвячена кризовим явищам нашого суспільства. Вони мають прояви в економічній,
політичній, геополітичній, соціальній, духовно-культурній
та інших сферах. Якщо ці кризові явища проаналізувати на
більш високому рівні узагальнення, то спільним для них є те,
що вони є викликами суспільству.
Отже, серед основних характеристик, що описують кризове суспільство, такі ознаки, як велика кількість історичних і соціальних викликів, що не отримали свого вирішення.
Для професійного розгляду проблеми історичних і соціальних викликів необхідно запропонувати поняття і категорії,
що дадуть змогу зробити поступ до наближення розуміння
сутності згаданих явищ.
Передусім зауважимо, що поняття “виклик”теоретично розроблене слабко. Його зазвичай використовують не як
строгу дефініцію, а як публіцистичний замінник поняття, що
має доволі усталену історію дослідження, як синонім понять
“проблеми” і “завдання”. Хоча, на нашу думку, в науковому
контексті кожне з цих понять має своє смислове наповнення.
Поняття виклику виникло в теоретичній схемі А. Тойнбі,
який досліджував людські цивілізації [1]. Останні являють собою людські спільності, аналогії, схожості між якими спостерігаються в рамках досліджень, що за масштабами обіймають
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століття, а іноді й тисячоліття та регіонально охоплюють від
однієї до десятка країн. Тому логічно було б його вживати в
полі соціально-історичних наук, тобто насамперед у дослідженнях соцієтального масштабу. Близьким до нього є поняття “проблема”. Воно належить як філософським (гносеології, епістемології), так і всім іншим наукам – природничим,
технічним, а також соціогуманітарним. Воно означає складне
питання, яке утворилося у процесі розвитку теорії і практики, й потребує вирішення. У теорії проблема відображає
суперечливу нерозв’язану ситуацію, що склалася у певній галузі науки і потребує свого розв’язання на ґрунті нової теорії
або нового в межах старої теорії підходу. Ще більш конкретним є поняття завдання, що відображає мету, яку необхідно
досягти в межах певної соціальної ситуації [2].
Отже, поняття “виклик”– це конкретна нерозв’язана
суспільна проблема. Виклик може бути історичним або соціальним і спрямованим на певного суб’єкта. Також виклик
конкретний у часі й просторі. Виклик, як правило, пов’язаний
з теперішнім часом (хоча поняття “теперішнього”складне
й неоднозначне). З межами виклику розібратися складніше.
Одразу виникає питання, на який простір поширюється виклик – на географічний: на країну, регіон, міста, села або на
кілька країн чи це глобальний виклик. Ще складніше відповісти на питання, на яке соціальне поле він спрямований – на
все суспільство, на державу, на один або кілька соціальних
класів, на якісь соціальні групи – професійні, демографічні,
етнічні, культурні, релігійні тощо або виклик спрямований на
певну суспільну сферу – економіку, політику, соціальну сферу, культуру, інформацію, на певний суспільний сектор, що
цілісно охоплює проблеми різного рівня, різних сфер тощо.
Кожен із конкретних соціальних викликів за певного збігу
обставин може набути загальносистемного характеру. І тоді
він певною мірою захоплює, поглинає елементи різних рівнів
і сфер суспільної системи. Виклик стає віссю, ядром проблемної суспільної ситуації, яка потребує вирішення. Наприклад, екологія річки Дніпро. Сьогодні ця тема ще залишається
конкретною проблемою, пов’язаною зі збереженням чистоти води: очищення річки від забруднення синьо-зеленими
водоростями, запобігання скиданню в неї промислових вод,
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заборона незаконної забудови берегової лінії, змив з полів через невеликі річки, що впадають у Дніпро, пестицидів тощо.
На жаль, може статися так, що, наприклад, територію України
накриє довголітня спека, внаслідок якої Дніпро не тільки стане небезпечним, токсичним і маловодним. Виникне катастрофа дефіциту води практично для всього населення, оскільки
дніпровською водою користується 70% населення України.
Перед суспільством соціальні виклики постають постійно.
В періоди спокійного поступального розвитку воно своєчасно усвідомлює свої основні виклики і своєчасно реагує на них.
Проте частина викликів навіть в умовах стійкого розвитку
залишаються неусвідомленими. Це ті виклики, про які жоден із соціальних суб’єктів немає ніякого уявлення. Існують
справжні виклики, що існують об’єктивно, але вони не розпізнані, і виклики, що вже суспільством розпізнані. Тобто між
приблизним уявленням і чітко усвідомленим, професійно
розпізнаним викликом пролягає складний суспільний процес, на різних етапах якого складаються ситуації, коли про виклик здогадуються окремі дослідники, митці або цілі наукові
колективи, які над цим працюють, або і ті, і ті, а також відповідні державні органи. Для переважної більшості сучасного
суспільства виклик з’являється тоді, коли про нього починають говорити, писати, інформувати населення засоби масової
інформації. Інколи суспільні виклики починають усвідомлюватися в суспільстві у формі чуток. Тобто соціальні й історичні виклики проходять різні ступені усвідомлення (або зовсім
не усвідомлюються).
Здатність оперативно реагувати на істинні виклики передбачає наявність у суспільстві компетентних офіційних структур, що відстежують зміни у внутрішньому і зовнішньому
середовищі існування держави, соціуму в цілому, контролюють надходження викликів. Ці соціальні інститути мали б
професійно відстежувати й накопичувати відповідні сигнали,
повідомлення, “просіювати” їх, відбирати необхідну й відкидати другорядну, помилкову або фейкову інформацію.
На жаль, в Україні немає інститутів, які б професійно і відповідально займалися аналізом пріоритетності вирішення
масштабних і гострих соціальних викликів і рекомендували
б уряду послідовність їх вирішення (як відомо, такі проблеми
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розв’язувалися й розв’язуються за принципом – беремося за
ту, де клюнув півень). Важливо не лише аналізувати виклики, що вже розпізнані суспільством, а й необхідно мати офіційні установи, які б несли відповідальність за осмислення
проблем соціуму на рівні середнього та далекого горизонту
майбутнього, за вироблення стратегії його (суспільства) розвитку (незалежно від політичних уподобань тих, хто перебуває при владі).
Отже, залежно від якості процесу розпізнавання виклику
вони можуть бути істинними і хибними. Тобто важливою передумовою успішного вирішення виклику є його правильне
сприйняття, розпізнання, розуміння, тлумачення. Якщо ж
виклик усвідомлений суспільством, але зрозумілий спотворено чи інтерпретований помилково, то він є хибним викликом,
він перетворюється на соціальну псевдопроблему, яка може
повести суспільство в неправильному напрямі. Наприклад,
помилково усвідомлені виклики у сфері міжнародних відносин та хибні варіанти їх вирішення можуть призвести навіть
до втрати державного суверенітету. Такі ж негативні наслідки (міжнародна ізоляція, погіршення двосторонніх відносин
з окремими державами) можуть мати хибні рішення державних органів на догоду окремим посадовим особам або політичним партіям, що перебувають при владі. Або якщо, наприклад, виклик у сфері міжнародних відносин державні органи
тлумачать так, що причина його існування знаходиться немов
би лише в провокаціях, підступах інших країн (а внутрішніх
причин його виникнення немає), то вони (державні органи) приймають помилкові рішення, які спираються лише на
надію, на віру, що виклик буде вирішено за нас зовнішніми
суб’єктами.
До хибних викликів належить і та інформація, в якій навмисно спотворено об’єктивно існуючі виклики. Це фейкова інформація, що маскується під соціальні або історичні виклики.
Таким чином, у суспільстві одночасно існують усвідомлені, розпізнані й неусвідомлені, нерозпізнані виклики, а також
замаскована під виклики фейкова інформація. Усвідомлені
виклики, своєю чергою, поділяються, по-перше, на вирішені, по-друге, на ті, що перебувають у стадії вирішення, і,
по-третє, на ті, що не вирішені.
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Формування уявлень суспільства про виклики, що зароджуються, здійснює насамперед національна еліта – правляча, політична, інтелектуальна, митецька. Однак відповідь на
виклик далеко не завжди може бути адекватною інтересам
суспільства та його успішного майбутнього. Якість відповіді
значною, а нерідко й вирішальною мірою залежить від якостей національної еліти: розвиненість, глибина спеціальних
знань, ерудованість, широта кругозору, стратегічність мислення, особистісна укоріненість в історію країни та деяких
інших. Без наявності цих якостей вона може підготувати й
помилкову відповідь на виклик.
Нерозвиненість еліт полягає у відсутності державотворчих традицій (уміння не тільки мислити стратегічно, не тільки мати розвинену політичну волю, а й мужність, відданість
своєму народові та здатність піднестись над дріб’язковістю
поточної політичної кон’юнктури в ім’я історичної істини.
У середовищі української еліти, у тому числі інтелектуалів,
на жаль, вкорінені такі риси, як пристосуванство, підлабузництво, дріб’язковість, відсутність позиції або відмова від неї
не тільки в хвилини доленосного громадянського вибору, а
навіть у прохідних, малозначущих аспектах суспільного життя, відсутність твердих моральних, і не тільки моральних, а й
узагалі принципів. Доволі типовою є ситуація, коли вербальний прихильник демократії, глашатай толерантності, що презентує себе коханого як взірець вільнодумства, готовий ревно
та ініціативно заткнути рота (не дозволити усно чи письмово
висловити позицію будь-кому, у кого існує інша точка зору,
особливо ідеологічна або політична), вважаючи, що саме він
має право вирішувати, кому і що говорити можна, а кому ні.
Для результативної діяльності інтелектуальних і художніх
еліт необхідні ще й відповідна політико-ідеологічна і моральна атмосфера в суспільстві, яка б давала змогу висловлювати
найвідвертіші і найгостріші думки учасників експертних дискусій без негативних для них наслідків. Скажімо, якщо навіть
ряд диспутантів готові викласти найважливіші аргументи, що
відбивають глибинні й довгострокові інтереси країни у сфері
зовнішньої політики, але вони перестраховуються, що можуть
бути звинувачені малокомпетентними учасниками в непатріотизмі, “зраді”, належності до “п’ятої колони”, то зрозуміло, яким буде ефект таких обговорень.
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Тому в наш час центральним викликом для суспільства,
яке перебуває в кризовому стані вже кілька десятиліть, є зміна
еліт, а точніше пошук таких еліт, які здатні знайти правильні рішення на історичні виклики, що накопичились. Проте сьогодні суспільство перебуває в такому стані (слабкість і
дезорганізованість державних інститутів, інтелектуальна
нерозвиненість, низький авторитет і слабкий вплив на суспільство політичних, наукових, художніх еліт), коли воно не
здатне здійснити ефективну зміну еліт (незацікавленість
олігархічного ядра, змова олігархів з транснаціональними
компаніями і міжнародними фінансовими інститутами, відсутність у суспільстві або мала кількість у ньому соціальних
інститутів, що розпізнають виклики, слабка і нерозвинена
вітчизняна інтелектуальна та митецька еліти).
Відповідь на цей виклик українське суспільство спробувало зробити 2004 року. Час показав, що вона була невдалою.
Історичний виклик, що стояв перед суспільством, не отримав
у тих подіях ефективного вирішення. Еліта, яку підняли на
найвищі щаблі державного управління, виявилася в історичному масштабі дрібною, некомпетентною, жадібною і випадковою.
Друга спроба тотальної зміни еліт, у 2013–2014 роках, виявилася ще більш неефективною для суспільства, спустошливою для економіки, ненажерливою в моральному сенсі та
руйнівною за своїми наслідками, ніж перша. Президентські й
парламентські вибори 2019 року об’єктивно були відповіддю
суспільства на нерозв’язану проблему пошуку еліт. Як же вона
вирішилась? На перший погляд здається, що відбулися повне
перезавантаження президентського оточення, масова зміна
апаратів міністерств і відомств, до парламенту прийшли “нові
обличчя”, посади керівників обласних державних адміністрацій, їхніх підрозділів обійняли нові люди.
Ці дії нової влади стали аргументом для багатьох експертів, дослідників, щоб заявити, що після президентських і парламентських виборів 2019 року в країні відбулася зміна еліт.
На нашу думку, ніякої зміни саме правлячих олігархічних
еліт не відбулося. Відбулася зміна акторів на сцені, але п’єса і
режисер залишилися тими самими. Заміною головного героя
на нового, який став краще й виразніше грати чесного і щиро403
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го політика, досягнута головна мета олігархів – не змінювати
спектакль та ідею п’єси.
Але глядачеві (він же український обиватель) на перших
порах здалося, що почалася нова п’єса. На це й був зроблений
розрахунок під час виборчого антракту. Однак спектакль ще
не закінчено. У перекладі на мову наукового соціологічного
аналізу це означає, що олігархічна система в країні залишилася. Відбулося витіснення невеликої, одіозної частини олігархів з центру на периферію політичного простору. Проте
скомпрометована й одіозна частина олігархату залишається перебувати в економічному, політичному, ідеологічному,
інформаційному, духовному полях країни. У соціумі стала
лише трохи більш розкутою суспільна атмосфера, хоча нова
влада під різними приводами обмежує діяльність опозиційних ЗМІ, звужує їхній вплив на аудиторію. Все інше – основні
принципи функціонування державної системи, головні вектори зовнішньої і внутрішньої політики – збереглося.
Кожен із викликів може бути оціненим у часі за допомогою
такого показника, як вірогідний інтервал його реалізації. Він
означає той період часу, коли за наявного політичного ладу
й суспільного потенціалу даного соціуму виклик може бути
реалізованим. Наприклад, одна справа розв’язати проблему
ліквідації епідемії певної хвороби, а інша – вирішити проблему збільшення народжуваності населення. Хоча й перша
проблема може розв’язуватися по-різному в країнах з різним
розвитком медицини. Якщо в країні сформована система охорони здоров’я, існує розгалужена мережа медичних установ,
підготовлена достатня кількість медичного персоналу, виділяється достатньо коштів для закупівлі медичних препаратів,
то виклик, який кидає суспільству певна із відомих епідемій
хвороб, вирішується за декілька місяців або років. Інша річ,
коли йдеться про країну, де не сформована або зруйнована
така система. Там існує вже два виклики – а) створити систему охорони здоров’я (на що потрібні роки і величезні кошти);
б) ліквідувати епідемію.
Щодо другої проблеми – збільшення народжуваності населення – то на її розв’язання можуть піти десятиліття.
Отже, своєчасно усвідомлені, але не вирішені виклики поступово накопичуються й утворюють масив великих нерозв’я404
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заних проблем, які набувають особливої гостроти. Такий
масив нерозв’язаних проблем, небезпек і ризиків ми називаємо надлишком викликів.
Сьогодні в нашій країні накопичився блок надвеликих викликів. Президент України В. Зеленський називає п’ять таких
масштабних викликів, які стоять перед країною. По-перше,
це встановлення миру. По-друге, імператив дотримання законів усіма. До цього комплексу проблем входять подолання корупції, захист прав власності, справедливі суди. По-третє, створення сприятливих умов для залучення інвестицій.
По-четверте, інфраструктурна проблема. І, нарешті, останній
виклик – народовладдя [3].
На жаль, список потужних, гострих, соціальних, можна сказати надвикликів, згаданими вище п’ятьма не обмежується.
Його ще можна продовжувати. Так, знову набула неабиякого значення тема антропогенного навантаження на природу. Наприкінці 1980 – на початку 1990-х років в українському
суспільстві вона перебувала в центрі дискусій. Зверталася увага на надзвичайно велику насиченість території нашої країни
підприємствами військово-промислового комплексу, хімічними, гірничорудними, металургійними.
Потім, у 1990-х роках, коли закривались підприємства, занепадала економіка, здавалося, що зменшилося й антропогенне навантаження на природу. Навіть тема негативних наслідків Чорнобильської катастрофи на тлі поточних проблем
поступово відійшла на далеку периферію суспільної свідомості. Проте з роками стало зрозумілим, що антропогенний тиск
на навколишнє середовище зовсім не зменшився, а змінилася
лише його структура. З’явились ризиковане навантаження на
родючі землі, які використовуються під посіви монокультур
– соняшнику, рапсу, зернових – і на яких не дотримуються
правил агротехніки і вимог сівозмін. Занедбано раніше створену гігантську систему зрошення і меліорації земель. Окремі
регіони потерпають від хижацького вирубування лісів, піратського видобутку вугілля, бурштину, калійних солей, хаотичного затоплення шахт. Великі міста, включаючи і столицю,
стали задихатись від забрудненого автотранспортом повітря
на тлі знищення приміських рекреаційних зон та міських парків. Міські агломерації дедалі щільніше оточують велетенські
сміттєзвалища.
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До екологічного виклику додаються інші надзвичайно
загрозливі масштабні проблеми. Однією з них є загроза
інфраструктурної катастрофи. Президент України В. Зеленський цю проблему називає потребою в “якісно іншій інфраструктурі” (хоча і в значно ширшому змістовому наповненні)
і ставить її в п’ятірку згаданих ним завдань, які слід вирішити у першу чергу: це не тільки дороги, хоча дороги в першу
чергу. Це все те, що допомагає людині жити й добиватися
успіху в Україні. Інфраструктура медична й освітня, цифрова
та енергетична, фінансова та комунальна” [3].
Дійсно, дороги в Україні в жахливому стані. Щоб зробити
їх сучасними дорогами (не будемо говорити, що такими, як
європейські, американські, китайські, японські, таїландські,
австралійські тощо), необхідно спрямувати такі обсяги коштів, яких не має наша країна не тільки сьогодні, а й не матиме в найближчому десятилітті, навіть якщо всі чинники (економічні, політичні, міжнародні) будуть сприятливими для
цього. Відповідь на цей виклик у нас може бути лише оригінальною і незвичайною. Інакше його не вирішити.
На порозі катастрофи – вся система міських тепломереж
країни. За оцінками експертів, вона зношена на 80–90% відсотків, а її окремі ділянки безповоротно втрачені. Не набагато
кращою є ситуація з водопровідними і каналізаційними мережами. Потребують капітального ремонту такі великі інженерні споруди загальнонаціонального значення, як греблі дніпровських гідроелектростанцій, шлюзи та дамби на багатьох
річках, мости, шляхопроводи тощо.
Інфраструктура охоплює не лише сукупність певних об’єктів, а й їхнє просторове розміщення. Скажімо, мало того,
що необхідно забезпечити безпеку складів боєприпасів, які
періодично вибухають по всій країні, так необхідно ще й
переглянути, наскільки безпечно вони розташовані щодо
населених пунктів, водогонів, річок, озер, що є джерелами
постачання питної води, газо- і нафтопроводів тощо.
Таким чином, суспільством з надлишком викликів можна
назвати такий соціум, у якому кількість викликів виходить
за межі порогових значень. Останні в даному контексті – це
та кількість усвідомлених суспільством викликів, на які воно
спроможне відреагувати, дати відповідь. Тобто для відповідей
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на усвідомлені виклики воно має на даний час інтелектуальний, політико-управлінський, матеріально-фінансовий, культурно-духовний, морально-психологічний (інтегрованість і
згуртованість суспільства, сприятлива соціально-психологічна атмосфера) потенціал та інші ресурси.
Надлишок викликів – це непомірно велика кількість життєво важливих і надважливих ключових проблем, що постали
перед суспільством і потребують негайного розв’язання. Проте соціум у даний час не має не тільки ресурсів, а й згуртованих і компетентних еліт, а тим паче соціального гегемона,
здатного мобілізувати та згуртувати соціум навколо себе на
розв’язання доленосних проблем. Тобто великий надлишок
викликів суспільству сам стає викликом для майбутнього існування держави.
Той масив викликів, який може спричинити руйнування
основних інститутів держави, або який призведе до техногенної, екологічної, епідемічної, енергетичної чи іншої катастрофи, або декількох їх разом, можна умовно назвати критичною
масою викликів. Останню поки що важко, а іноді й неможливо науково строго і точно виміряти, її важко виразити кількісно, оскільки потужність і активність викликів великою мірою
залежать як від внутрішньої ситуації в суспільстві: наявності
інститутів розпізнавання та здатності держави і суспільства
своєчасно реагувати на них, так і від зовнішніх обставин: характеру взаємовідносин країни зі своїми сусідами, членством
у міжнародних організаціях, міжнародною ситуацією тощо, а
також взаємодії викликів між собою, що призводить до підсилення або послаблення їх критичної маси. На даний час науковці, експерти, політики, представники державних і громадських інститутів можуть з певною часткою впевненості говорити про зростання або зменшення маси викликів за допомогою порівняння з минулими роками і прогнозів на майбутнє.
Найбільш сприятливий період для вирішення виклику
можна назвати вікном (коридором) можливостей (за аналогією з “вікном Овертона”). В моделі Овертона розглядаються допустимі межі політичного дискурсу на основі критерію
прийнятності чи неприйнятності висловлювань у відкритій
дискусії у даному суспільстві щодо питань більшої або меншої свободи. На нашу думку, сам принцип цієї моделі може
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бути запозичений й для дослідження більш широкого поля
суспільних проблем, а саме для аналізу історичних і соціальних викликів.
Коридор можливостей у цьому контексті означає таку обмежену часовими рамками ситуацію в суспільстві, коли склалися найбільш сприятливі умови, коли з’явився шанс для
ефективної, успішної відповіді на виклик. Але далеко не всі
усвідомлені виклики своєчасно вирішуються суспільством.
Відповідь на багатьох з них не відбувається в найбільш сприятливий для цього проміжок часу. Суспільство з різних причин не має можливості реалізувати її саме зараз. Причинами
недіяльності можуть бути несвоєчасне розпізнання виклику,
помилкове його сприйняття і тлумачення елітами, дефіцит
політичної волі у правлячих кіл для його реалізації, відсутність ресурсів для вирішення тощо.
Втрата часу суспільством призводить до того, що розмивається концентрація сприятливих для розв’язання проблеми
чинників, руйнується структура взаємодії елементів ситуації,
змінюється зовнішнє середовище. Тобто нездатність суспільства з різних причин своєчасно дати відповідь на виклик призводить до звуження, а потім і втрати коридору можливостей.
На нашу думку, суспільство, владні структури втратили в
1990-х роках коридори можливостей для розвитку потужної
космічної індустрії для виведення на орбіту комерційних супутників, для організації української Силіконової долини,
створення євразійського транспортного мосту тощо.
З часом невирішений виклик поступово деформується
послаблюється, розпорошується, розпадається. Але розпад
соціальних викликів не минає безслідно. Наслідки розкладу
викликів, як правило, бувають негативними і спричиняють
дисбаланс соціальної системи, ведуть до загострення криз,
різноманітних катаклізмів – провалів економічних і соціальних реформ, планів, технічних аварій і катастроф, повстань,
політичного краху панівного режиму тощо. Невирішені
виклики ведуть до появи і накопичення нових суспільних
викликів, приводять до деформації суспільної системи, до її
деградації, відставання у розвитку порівняно з раніше рівними з нею соціальними системами, тобто з іншими країнами.
А це свідчить про її занепад і поступове скочування у коло
відсталих суспільств.
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Щоправда, не всі невирішені виклики закінчуються потрясіннями. Частина з них унаслідок розпорошення гостроти
проблеми у часі згладжуються, компенсуються побічними
чинниками, усуваються з поля актуальних проблем. Виклик
на певний час втрачається для суспільства.
Великі соціальні виклики накопичились не лише в природній і матеріальній сферах. Вони такі ж актуальні й у сферах
політики, духовного життя, культури тощо. Мабуть, найбільш
обговорюваними в суспільстві в останні десятиліття були політико-правові виклики – питання удосконалення Конституції, виборчої системи, зміни політичних режимів, проблеми
становлення інститутів правової системи і формування громадянського суспільства тощо.
Тому залишимо політичні виклики за дужками нашого
аналізу, а привернемо тут увагу до соціальної сфери. В ній виклики сьогодні є найбільш кричущими. Один із них – це проблема зростаючої поляризації доходів і багатства в суспільстві,
серед вікових і соціальних груп, серед регіональних і поселенських груп тощо. В узагальненому вигляді ця проблема виглядає як запит на справедливість у суспільстві.
Оскільки вплив профспілок на життя українського
суспільства впав майже до нуля, то становище всіх найманих працівників стало практично таким самим, як
і у прекаріату. Нагадаємо, що прекаріатом називають
найманих працівників, які працюють на роботодавців з невизначеним соціальним статусом, з епізодичною і неповною
зайнятістю, без трудової угоди, без соціального захисту і гарантій – щодо тривалості робочого часу, відрахувань у пенсійні фонди, виплати лікарняних тощо. Проблеми найманих
працівників витіснені з суспільного дискурсу, владі вдалося
витіснити ліві партії, що захищали інтереси цих соціальних
верств, з політичного поля. Однак об’єктивні інтереси соціальних груп найманих працівників нікуди не поділися.
Навпаки, в умовах кризового суспільства вони істотно загострилися. Тому запит у суспільстві на потужні профспілки та
політичних суб’єктів, здатних чітко сформулювати і висловити інтереси цих груп, величезний. Опосередковано цей запит
проявляється у відповідях на запитання, яка із політичних течій найближча респондентові. 21% опитаних ідентифікували
себе як прибічників лівих політичних течій. Проте політичні
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партії, які стоять на лівих позиціях, з різних причин не діють
в українському суспільстві. Також паралізована і практична
діяльність профспілок. У останніх низький рівень довіри серед громадян. Їм довіряють 23% опитаних, а не довіряють 41%.
Чим можна пояснити таку розбіжність у об’єктивному виклику на ліві політичні і профспілкові організації і майже
повною відсутністю активності таких організацій? На нашу
думку, по-перше, в їх діяльності не зацікавлені влада і олігархічні групи, які роблять усе, щоб у зародку придушити появу
організацій лівого спрямування. По-друге, у значної частини
населення засобами масової комунікації та системою освіти
в останні десятиліття сформований негативний образ лівих
партій і рухів. Цей образ продовжує відтворюватися. По-третє, гранично високий рівень недовіри населення до всіх політичних партій – 58,5% (рівень довіри політичним партіям
дорівнює 11%). По-четверте, незважаючи на великий потенціал засобів масової комунікації як засобу згуртування груп і
суспільства, зряду причин довіра до них за останні роки
істотно знизилася. Якщо 2013 року їм не довіряли 28%, то
2017 року – вже 50% респондентів. У 2019 році цей показник знизився до 44%. Довіряли ж мас-медіа 2013 року 37%,
2017-го – тільки 28%. У 2019 році рівень довіри до ЗМІ помітно
зріс – до 55%. Можливо, що це зростання рівня довіри
відбулося завдяки молодим опозиційним політикам із партії
“Слуга народу”, що активно заповнювали 2019 року інформаційний простір під час виборів Президента України і парламенту. По-п’яте, впливає й те, що найбільш активна частина
молоді та людей середнього віку, які могли б стати ініціаторами створення лівих організацій, перебувають сьогодні за кордоном як трудові мігранти.
Однак виклик на соціальну справедливість у суспільстві
на рівні буденної свідомості існує. Це спостерігається на рівні
емоційних реакцій населення на кричущі факти нехтування
справедливістю. Особливо брутальними видаються демонстративні заяви нових міністрів про необхідність збільшення
їм посадових окладів і зарплат. “Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч – надовго мене не вистачить” [4], – заявив
міністр юстиції України Денис Малюська. Вони ще тільки
зайняли високі урядові крісла, ще палець об палець не вдарили, щоб підняти економіку країни, а вже вимагають захмар410
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них, як для нашої країни, зарплат. Хоча, наприклад, міністр
економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов та його заступники насправді отримували зарплату у
межах 80–195 тисяч гривень на місяць [5], тоді як мінімальна
пенсія в країні становила 1564 гривні, а мінімальна заробітна
плата – 4173 гривні.
Підривають принципи нарахування заробітних плат і викликають у пересічних громадян роздратування й позиції закону про зарплату суддів. Приймалися норми цього правового акта у специфічних політичних умовах, коли порошенківський владний режим за рахунок державного бюджету хотів
домогтися прихильності суддів до себе. Чим можна пояснити
те, що судді найнижчої суддівської ланки – судді місцевого
суду – передбачена зарплата 141 690 гривень [6], а професору чи академіку в найпрестижнішому державному академічному інституті чи державному вищому навчальному закладі
12–15 тисяч гривень?
Навряд чи працює на користь соціальної справедливості в
суспільстві проект Трудового кодексу, що вже пройшов перше
читання у Верховній Раді України, який засудила навіть Міжнародна конфедерація профспілок (ITUC) [7], відзначивши,
що уряд України стоїть на боці олігархів і багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості
та профспілок.
Отже, в українському суспільстві об’єктивно існує, але не
артикульований у суспільній свідомості потужний виклик
щодо соціальної справедливості, який не може бути проігнорований. Далекоглядні державні мужі мають розуміти, що
чутливу проблему соціальної справедливості не можна загнати в нетрі, замовчати її. В історії вже було не раз, що такі
примітивні хитрощі закінчувалися бунтами і погромами.
Соціальні проблеми у наш час слід розв’язувати в цивілізований спосіб – державі створювати умови для нормального
функціонування партій усього політичного спектру, багатим
убачати в бідних верствах і в профспілках поважного і рівного
учасника діалогу.
Вище ми розглядали виклики, що пов’язані з функціонуванням вітчизняної соцієтальної системи. Але вона існує і діє
не в ізольованому просторі, а це означає, що на згадані внутрішньосистемні накладаються глобальні виклики: зміни клі411
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мату, інформаційні технології, роботизація тощо. Однак це
вже тема для окремого аналізу.
Приклади невирішених масштабних викликів можна продовжувати. Причому кожен черговий з них постає не менш
важливим, ніж попередній і наступний. Просяться до аналізу виклики, що пов’язані з загрозливим трендом втрати суспільством свого населення: низька народжуваність, висока
смертність, нестабільність сімей, деградація системи охорони здоров’я, бідність, активна міграція населення (особливо
професійно компетентного прошарку, молоді тощо). Кричущими є виклики неготовності держави протистояти багатьом
хворобам, епідеміям тощо. У суспільства, як і у держави, як і
у політиків, немає відповіді на питання, як погасити зовнішні
борги держави і вийти з кабали.
Ці приклади лише підтверджують очевидний факт, що
наше суспільство є суспільством з надлишком викликів. Проте
завдання суспільства, держави і науковців полягає як у дослідженні теоретичних питань суспільства з надлишком соціальних та історичних викликів, так і в розробці цілісної системи
викликів українського суспільства на всіх рівнях соціальних
процесів.
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Ðåçóëüòàòè
íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷íèõ
ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994—2019 ðîê³â
(Òàáëèö³ ï³äãîòîâëåí³ äîêòîðîì
ñîö³îëîã³÷íèõ íàóê Ì.À.Ïàðàùåâ³íèì)

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

Âèá³ðêîâà ñóêóïí³ñòü êîæíîãî îïèòóâàííÿ â ñåðåäíüîìó
ñòàíîâèòü 1800 îñ³á ³ ðåïðåçåíòóº äîðîñëå íàñåëåííÿ Óêðà¿íè
(â³êîì ïîíàä 18 ðîê³â). Çà òèïîì ïîáóäîâè âèá³ðêà º òðèñòóïåíåâîþ, ñòðàòèô³êîâàíîþ, âèïàäêîâîþ, ³ç êâîòíèì ñêðèí³íãîì
íà îñòàííüîìó ùàáë³. Íà ïåðøîìó ùàáë³ çä³éñíþþòü â³äá³ð
íàñåëåíèõ ïóíêò³â (òî÷îê îïèòóâàííÿ), íà äðóãîìó — äîá³ð
àäðåñ (âèõ³äíèõ òî÷îê ìàðøðóòó), íà òðåòüîìó — äîá³ð ðåñïîíäåíò³â. Êâîòíèé ñêðèí³íã íà îñòàííüîìó ùàáë³ äàº ìîæëèâ³ñòü ó ï³äâèá³ðêàõ êîæíî¿ îáëàñò³ Óêðà¿íè çáåð³ãàòè ïðîïîðö³¿ íàñåëåííÿ çà òèïîì ïîñåëåííÿ (îáëàñíèé öåíòð/ì³ñòî/
ñåëî), ñòàòòþ, â³êîì, õàðàêòåðíèìè äëÿ äàíî¿ îáëàñò³ é äàíîãî òèïó íàñåëåíîãî ïóíêòó. Òàêèé ï³äõ³ä äàº çìîãó ï³ä
÷àñ àíàë³çó äàíèõ ðîáèòè ïåðåãðóïóâàííÿ îáëàñòåé ç ìåòîþ
óòî÷íåííÿ ðåã³îíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ãðîìàäñüêî¿ äóìêè ñòîñîâíî ð³çíèõ ïðîáëåì.
Óñ³ îïèòóâàííÿ çä³éñíþþòüñÿ çà ìåòîäîì ñàìîçàïîâíåííÿ àíêåò (self-administered). Â 1994—2014 ðð. îðãàí³çàö³þ
ïîëüîâîãî åòàïó äîñë³äæåííÿ çàáåçïå÷óâàâ öåíòð «Ñîö³ñ»,
â 2015—2018 ðð. — Áëàãîä³éíèé ôîíä «²íòåëåêòóàëüíà ïåðñïåêòèâà», â 2019 ð. — ²íñòèòóò ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè.
Ïîëüîâèé åòàï äîñë³äæåííÿ ïðîõîäèâ ç 13 ïî 26 ñåðïíÿ,
çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü îïèòàíèõ ñêëàëà 1802 îñîáè. Çàãàëüíèé
êîíòðîëü ÿêîñò³ ðîáîòè çä³éñíþº ²íñòèòóò ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍÓ.
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Економічна ситуація

a1. Як Ви оцінюєте нинішню економічну ситуацію в Україні?
(Обведіть кружечком оцінку на шкалі, де 0 — дуже погана, 10 — дуже добра)
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38.4
16.0
17.5
17.3
4.5
3.8
0.4
0.1
0.1
0.1

41.3
17.3
16.9
14.2
4.9
3.8
0.6
0.6
0.0
0.0

44.5
15.9
17.2
14.6
3.6
3.4
0.3
0.2
0.2
0.0

33.2
15.5
19.3
19.6
6.2
4.3
1.0
0.4
0.2
0.0

25.1
13.7
17.2
22.2
9.6
8.0
1.7
1.3
0.6
0.2

18.3
11.6
16.1
24.2
13.0
11.3
2.8
1.6
0.7
0.2

11.1
5.2
12.7
26.4
15.5
18.7
5.6
2.0
0.8
0.3

15.9
7.4
15.7
26.1
15.3
12.7
3.6
1.7
0.7
0.2

15.3
8.5
14.0
22.3
14.9
15.7
5.9
2.4
0.7
0.0

19.0
11.6
20.3
24.0
10.6
10.2
2.3
1.3
0.4
0.1

13.9
13.2
16.2
21.4
15.0
14.9
2.9
1.6
0.3
0.1

11.9
10.7
19.5
25.9
15.3
11.3
3.6
1.3
0.2
0.1

23.4
13.5
21.3
22.7
9.2
6.7
1.8
0.8
0.2
0.1

26.2
16.7
16.8
17.9
9.8
7.0
3.0
1.5
0.7
0.0

15.8
12.1
19.2
22.1
12.9
11.2
3.6
1.8
0.8
0.2

11.6
7.3
14.0
20.7
14.6
15.1
9.1
5.2
1.8
0.3

10 Дуже добра

1.9

0.2

0.1

0.1

0.3

0.3

1.6

0.4

0.2

0.1

0.4

0.2

0.4

0.1

0.3

0.3

Не відповіли
Середній бал*

0.0
1.6

0.2
1.4

0.1
1.3

0.2
1.7

0.2
2.2

0.1
2.6

0.1
3.4

0.3
2.9

0.1
3.0

0.1
2.5

0.0
2.8

0.2
2.8

0.1
2.2

0.3
2.1

0.0
2.7

0.0
3.4

* Середній бал розраховано для 11-ти бальної шкали, де 0 – означало «ситуація дуже погана», а 10 – «ситуація дуже добра».
Відповідно, чим більшим є середній бал (чим ближчим він є до 10), тим кращою є оцінка. Середній бал розраховано для тих
респондентів, які дали відповідь на поставлене запитання (без врахування невідповідей).

a7. Яким чином, на Вашу думку, держава повинна брати участь в управлінні економікою?
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019
Треба мінімізувати участь держави —
все регулює ринок
Треба поєднати державне
управління і ринкові методи
Треба повернутися до планової
економіки на основі повного
державного обліку і контролю
Важко сказати
Не відповіли

6.5

6.1

4.7

6.6

5.3

6.1

8.1

9.0

12.7

11.5

14.2

12.1

46.1

45.5

49.5

49.9

48.4

42.4

41.3

48.9

49.4

51.4

46.6

48.1

29.3

31.6

29.6

28.8

31.6

33.4

27.2

26.1

24.8

25.8

28.0

26.6

17.8
0.3

16.5
0.3

14.6
1.6

13.7
1.0

13.8
0.8

16.3
1.8

16.8
6.6

14.4
1.6

12.3
0.8

10.9
0.4

10.3
0.9

13.2
0.0

Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2011 2012 2014 2016 2018 2019
0 Дуже погана
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Ненависть
Презирство
Роздратування
Інтерес
Співчуття
Повага
Інші почуття
Ніяке
Важко відповісти
Не відповіли

2019
1.7
1.3
5.3
15.6
13.7
32.7
3.5
19.9
6.3
0.0

em2. Яке почуття у Вас викликають
приватні власники великих
підприємств?
Ненависть
Презирство
Роздратування
Інтерес
Співчуття
Повага
Інші почуття
Ніяке
Важко відповісти
Не відповіли

2019
4.0
4.4
11.6
13.9
4.5
27.1
5.6
21.3
7.6
0.0

em3. Яке почуття у Вас викликають
приватні власники землі, що
обробляють її самотужки (сім'єю)?
Ненависть
Презирство
Роздратування
Інтерес
Співчуття
Повага
Інші почуття
Ніяке
Важко відповісти
Не відповіли

2019
1.1
1.1
1.6
7.1
14.9
53.9
2.7
13.0
4.6
0.0

em4. Яке почуття у Вас викликають
приватні власники землі, що наймають
працівників для її оброблення?
Ненависть
Презирство
Роздратування
Інтерес
Співчуття
Повага
Інші почуття
Ніяке
Важко відповісти
Не відповіли

2019
2.1
4.2
6.0
11.0
5.4
35.2
6.8
20.4
8.9
0.0

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

em1. Яке почуття у Вас
викликають приватні власники
малих підприємств?

a8. Чи згодні Ви особисто працювати у приватного підприємця?
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2014 2019
25.2 26.7 26.6 21.6 21.7 23.5 21.1 36.1 34.8 31.6 28.3 27.8 24.1 18.3
9.9
4.8
8.4 10.6 9.6 13.3 19.3 12.5 13.2 12.8 13.0 14.6 11.7 14.3
20.5 15.3 14.5 13.9 13.2 20.7 19.8 14.8 15.1 14.5 15.1 14.0 15.7 13.1
17.2 14.7 16.2 17.0 16.6 28.0 29.6 18.1 17.4 21.4 21.9 23.0 23.8 29.1
26.7 38.2 34.4 36.9 39.0 14.2 10.1 18.3 19.4 19.6 21.6 20.4 24.7 25.2
0.6
0.4
0.0
0.1
0.0
0.4
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0
3.1
3.3
3.2
3.4
3.4
3.0
2.9
2.7
2.7
2.8
3.0
2.9
3.1
3.3

аn11. Чи можна, на Ваш погляд, дозволити купівлю-продаж землі сільськогосподарського
призначення в Україні?

417

Так
Ні
Важко відповісти
Не відповіли

2017
23.4
63.9
12.2
0.5

2019
31.7
51.2
17.1
0.0

аn12. Яким, на Вашу думку, повинно бути право власності на землю та угіддя?
Повне право власності (із правом продажу)
Пожиттєве користування, що успадковується, але без права продажу
Власність громади (села, міста), яка розподіляє землю
у тимчасове користування жителям
Державна власність на усі землі
Важко відповісти
Не відповіли

2017
27.3
23.6

2019
34.3
25.1

21.4

15.4

17.6
10.0
0.1

12.8
12.4
0.0
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1. Ні
2. Скоріше ні
3. Важко сказати
4. Скоріше так
5. Так
Не відповіли
Середній бал

Так
Ні
Важко відповісти
Не відповіли

2019
47.6
50.1
2.3
0.0

аn14. Відзначте, будь ласка, яке саме землеволодіння є у приватній власності Вашої
родини?
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Земельна ділянка для ведення селянського (фермерського) господарства
Земельна ділянка для ведення особистого підсобного господарства
Земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель
(присадибна ділянка)
Земельна ділянка для садівництва
Земельна ділянка для дачного і гаражного будівництва
Земельна ділянка для здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи
Інше
Не знаю
Не відповіли

2019
30.0
38.1
41.5
16.3
8.6
1.7
2.7
1.4
0.0

* % розраховано від тих, хто має землеволодіння на правах приватної власності. Було можливо водночас обирати
будь-яку кількість варіантів відповідей.

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

аn13. Чи є у Вашої родини якесь землеволодіння на правах приватної власності?

аn15. Яким є розмір землеволодіння, яке знаходиться у приватній власності вашої
родини? (якщо є кілька землеволодінь, то вкажіть загальну сумарну площу)
2019
31.2
23.0
16.6
11.9
11.3
4.3
1.7
0.0

* % розраховано від тих, хто має землеволодіння на правах приватної власності

аn16. Як, на Вашу думку, зближення України з ЄС впливає на українську економіку?
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Цілком позитивно
Скоріше позитивно
Ніяк не впливає
Скоріше негативно
Цілком негативно
Важко сказати
Не відповіли

2019
18.8
32.8
19.3
13.7
4.8
10.6
0.0

аn17. Що, на Вашу думку, дає українській економіці зближення України з ЄС?
Переважно відкриває нові перспективи і можливості
Настільки ж відкриває нові перспективи і можливості, як і привносить нові загрози
Переважно привносить нові загрози
Важко сказати
Не відповіли

2019
36.8
37.9
13.0
12.3
0.0
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до 0,06 га;
від 0,06 до 0,12 га
від 0,12 га до 1 га
від 1 до 2 га
від 2 до 5 га
від 5 до 10 га
більше 10 га
Не відповіли

Політична ситуація

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Комуністична

2.9 10.3 9.7 21.9 15.5 15.1 14.4 8.3 8.0 7.1 8.1 11.3 4.1 4.4 4.1 3.8 3.4 3.3

Соціалістична

5.2 10.7 7.7 5.6 5.4 9.7 11.1 16.0 11.5 10.6 11.9 6.3 9.1 8.8 9.0 5.8 7.3 7.1

Соціал-демократична

8.0 5.0 4.7 7.1 7.8 17.2 10.2 15.1 12.7 11.4 10.8 9.9 9.8 15.1 9.4 10.2 9.7 11.4

Зелені

—

Ліберальна

3.9 1.9 2.7 1.3 1.0 0.8 1.2 2.2 1.9 1.9 1.2 1.7 2.5 3.6 2.8 2.1 2.5 4.0

—

—

—

—

5.2 3.3 2.1 2.9 2.8 2.2 1.6 1.9 1.7 2.2 1.6 2.0 4.5

Християнсько-демократична 8.0 3.3 2.4 2.2 2.9 2.5 2.5 2.3 3.3 3.3 2.6 2.8 3.6 4.8 5.8 3.7 2.9 3.4
Національно-демократична

8.4 6.4 6.1 6.2 7.5 6.8 8.4 9.3 10.7 9.3 7.4 9.7 14.1 18.9 11.1 14.5 11.5 14.7

Націоналістична

—

Інше

3.9 2.9 1.5 3.8 1.6 1.3 0.7 1.8 1.2 0.6 0.3 0.8 0.8 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2

Жодна взагалі

25.6 12.3 13.1 11.7 13.2 7.6 11.8 9.6 13.9 11.3 12.6 13.8 11.3 6.9 14.4 9.8 13.6 11.9

Ще остаточно не визначив
своєї позиції

33.4 17.9 18.8 16.6 17.8 15.2 16.3 14.1 13.8 14.6 14.7 14.8 14.4 12.0 14.3 14.4 15.1 12.7

2.0 1.3 2.9 2.3 2.0 2.1 2.8 2.4 2.3 2.3 3.6 4.7 3.8 3.3 3.9 3.1 4.3

Я не розуміюся на цих течіях — 27.6 32.1 20.7 24.9 16.3 17.9 16.4 17.5 24.8 25.7 23.6 23.6 19.0 23.2 29.8 28.8 22.5
Не відповіли

0.6 0.9 0.0 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

b3. У політичному спектрі зазвичай вирізняються окремі, більш або менш самостійні течії. Нижче
наведено декілька таких течій. Виберіть, будь ласка, одну з них, яка найближча Вам.

b4. Членом якої з громадських або політичних організацій Ви є?*
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2011 2012 2014 2016 2018 2019
2.0 1.6 1.3 2.5 1.2 1.7 1.8 1.7 2.2 1.1 1.0 1.8 1.6 2.4 3.1 3.4

Політична партія

0.7 0.5 0.9 0.8 2.2 1.9 2.5 4.6 2.8 3.0 1.4 2.2 1.4 1.4 1.1 1.3

Суспільно-політичний рух

0.4 0.4 0.4 0.2 0.7 0.6 0.4 0.8 0.7 0.4 0.3 0.3 0.9 0.6 1.1 1.4

Екологічний рух
Громадська організація, фонд,
асоціація
Нетрадиційна профспілка
Творча спілка
Спортивний клуб, товариство
Об’єднання за фахом (професійне
об’єднання)
Студентське товариство,
молодіжна організація
Релігійна організація,
церковна громада
Об’єднання фермерів

1.3 0.9 1.5 1.1 2.0 1.3 1.1 0.9 0.7 1.1 0.9 1.1 0.6 1.2 1.1 1.8
0.9 0.6 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 1.3 1.2 0.7 0.6 1.1 1.9 1.7 1.7
3.3 1.0 1.4 1.5 0.3 0.4 0.5 0.2 0.4 0.2 0.1 0.4 0.2 0.3 0.1 1.0
1.2 0.4 0.7 0.6 0.4 0.5 0.8 0.5 0.8 0.4 0.4 0.8 0.7 1.1 1.2 1.1
3.2 2.7 2.7 2.8 2.0 2.1 1.9 1.8 2.4 3.0 1.4 2.5 1.4 2.8 3.6 3.0
2.7 2.3 2.0 2.9 2.8 2.9 3.3 1.9 2.6 2.6 1.5 2.0 1.8 2.8 1.7 2.8
1.7 1.6 1.4 2.0 1.8 1.4 1.3 1.3 1.6 2.0 0.9 1.5 1.1 1.4 1.6 2.0
3.0 3.3 3.9 5.2 4.0 4.2 3.8 2.6 2.8 3.6 1.1 2.6 2.7 4.6 2.9 2.8
0.7 0.2 0.3 0.7 0.9 0.4 0.7 0.3 0.5 0.4 0.3 0.6 0.2 0.3 1.0 0.6

Інша організація, об’єднання, рух
0.7 1.1 0.6 1.0 0.9 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 1.1 0.8 1.2 1.6 1.1 1.1
Не належу до жодної з громадських,
82.2 86.7 86.6 82.9 83.9 83.8 83.7 83.6 83.3 83.6 87.0 85.9 86.9 82.1 83.1 82.7
політичних організацій чи рухів
Не відповіли
0.9 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 3.6 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0
* Можна було обирати кілька варіантів відповідей водночас.
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Клуб за інтересами

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2011 2012 2014 2016 2019
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Робітники
Селяни
Інтелігенція
Підприємці, бізнесмени
Керівники держпідприємств
Службовці держапарату
(«чиновники»)
Пенсіонери
Керівники сільгосппідприємств
Лідери політичних партій
Військові
Працівники міліції, служби безпеки
Судді та працівники прокуратури
Мафія, злочинний світ
Інші
Ніхто не відіграє
Важко сказати
Не відповіли

23.4
20.9
16.3
24.2
16.2

17.2
14.1
10.8
21.7
10.8

18.7
15.8
11.3
25.4
12.8

25.4
22.8
16.7
32.4
18.3

27.2
22.4
17.3
28.0
13.9

22.4
17.8
13.2
27.0
13.8

28.4
19.3
18.1
31.9
15.4

27.6
19.6
18.8
33.4
16.4

23.8
18.9
15.3
33.4
14.7

25.2
18.7
13.7
32.1
13.4

15.8
11.4
8.7
36.1
10.6

23.7
16.2
12.1
31.4
12.6

24.1
16.0
15.4
36.9
13.1

22.7
15.0
16.1
35.3
12.7

25.7
16.3
16.3
33.3
15.9

29.1 27.4 29.3 33.3 23.9 23.6 25.7 25.7 29.4 24.5 27.6 28.4 25.4 26.1 25.9
1.9
10.7
—
6.6
7.9
—
33.9
0.7
4.2
17.4
0.2

1.3
6.8
—
6.0
7.3
—
37.3
0.8
4.3
18.8
0.0

2.3
6.9
—
5.7
10.6
—
42.7
1.4
3.6
14.1
0.2

3.5
9.9
—
10.0
13.8
—
43.1
1.6
2.8
12.2
0.1

6.8
8.6
24.5
8.1
14.5
11.3
38.3
1.1
2.3
13.1
0.4

3.1
5.8
25.9
4.8
12.6
9.8
40.2
0.8
2.8
12.6
0.1

6.8
7.5
28.3
7.5
12.8
10.7
30.7
1.6
2.3
14.2
0.2

4.4
8.8
35.8
5.3
12.1
11.9
33.9
1.5
2.6
11.4
0.1

3.8
9.1
36.9
7.2
12.8
13.7
32.9
1.5
2.9
9.7
0.1

3.8
7.1
36.5
6.7
14.4
17.0
32.3
1.6
3.6
13.3
0.1

4.3
4.5
28.8
4.1
11.2
11.0
39.3
1.9
6.4
11.6
0.0

4.9
7.5
32.4
5.1
13.7
18.4
38.6
1.4
4.2
13.4
0.1

4.3
5.9
35.8
10.4
12.5
14.5
34.6
1.8
4.3
12.3
0.1

6.2
6.7
33.1
13.5
12.0
17.2
33.6
2.2
5.9
10.2
0.3

6.3
11.1
35.0
17.4
15.6
19.5
25.5
0.9
8.0
8.5
0.3

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
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b5. Як Ви думаєте, які соціальні групи відіграють значну роль у житті українського суспільства?
(Відзначте всі відповіді, що підходять)

2017
37.1
13.0
49.8
0.1

2018
29.9
20.3
49.8
0.0

2019
21.7
14.5
63.8
0.0

2017
54.4
21.4
24.0
0.2

2018
49.3
30.6
20.1
0.0

2019
22.3
26.8
50.9
0.0

b9. Чи є серед існуючих на теперішній час в Україні політичних партій і рухів такі, яким можна
довірити владу?
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018
Ні
28.0 30.2 26.6 31.2 27.5 30.9 23.4 39.5 33.1 46.8 43.8 47.1 56.6 52.2 48.8
Важко сказати 56.9 57.6 49.5 51.8 39.8 43.3 33.7 30.5 36.9 34.1 34.9 27.0 25.1 23.7 31.1
Так
13.9 12.2 23.4 16.7 32.4 25.5 42.9 29.8 29.9 18.7 21.2 23.6 18.0 24.0 20.1
Не відповіли
1.2 0.0 0.5 0.3 0.3 0.3 0.0 0.2 0.1 0.4 0.1 2.3 0.3 0.1 0.0

2019
24.6
29.3
46.1
0.0

Ні
Важко сказати
Так
Не відповіли

1994
14.7
29.8
55.2
0.3

1996
14.3
25.7
60.0
0.0

1998
18.0
27.6
54.4
0.1

2000
13.2
35.9
50.7
0.2

2002
21.2
23.2
55.3
0.3

2004
21.1
23.9
54.9
0.1

2006
13.5
20.3
66.2
0.0

2008
16.5
18.3
65.1
0.1

2010
12.2
19.4
68.3
0.1

2012
30.1
23.4
46.3
0.2

2014
25.5
18.4
56.1
0.0

2015
31.6
16.8
51.2
0.8

2016
38.0
16.8
45.2
0.0

b7. Чи є сьогодні в Україні політичні лідери, які можуть ефективно керувати країною?
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Ні
Важко сказати
Так
Не відповіли

1994
24.7
55.7
18.5
1.1

1996
30.3
58.4
11.3
0.0

1998
30.7
53.5
15.5
0.4

2000
29.8
49.4
20.6
0.2

2002
33.0
36.1
30.5
0.4

2004
35.3
36.0
28.4
0.2

2006
25.3
32.0
42.7
0.0

2008
38.3
28.5
33.0
0.2

2010
30.3
34.4
35.2
0.1

2012
49.1
30.8
19.9
0.2

2014
43.3
30.1
26.6
0.0

2015
50.8
25.7
22.3
1.2

2016
59.2
22.0
18.7
0.1
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b6. Чи можуть сьогодні в Україні люди вільно висловлювати свої політичні погляди?
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1998 2000 2002 2004
Л.Кучми
1 Найнижча оцінка 29.4 19.2 31.8 27.7
2
15.0 10.2 14.1 13.9
3
22.8 17.6 19.2 19.1
4
10.4 12.3 11.3 12.3
5
13.5 15.9 12.7 14.7
6
4.2 9.1 4.6 4.6
7
1.4 5.8 2.6 3.3
8
1.2 4.6 1.9 2.1
9
0.3 2.2 0.6 0.6
10 Найвища оцінка 1.3 2.7 0.8 1.5
Не відповіли
0.5 0.5 0.6 0.3
Середній бал*
3.0 4.0 3.0 3.2

2005 2005 2006 2008
В.Ющенка
38.4 6.4 23.3 21.9
16.1 6.2 11.0 11.2
17.1 12.0 18.1 16.9
9.4 10.4 11.5 13.5
11.3 17.2 14.5 14.8
2.5 7.6 6.2 7.5
2.5 8.3 5.7 7.3
1.3 10.8 4.4 4.2
0.4 6.3 1.6 0.7
0.6 11.7 3.6 1.9
0.2 2.9 0.2 0.1
2.7 5.6 3.8 3.8

2010 2012 2013
В. Януковича
9.8 22.3 25.1
7.2 15.1 12.8
14.7 18.2 17.3
10.3 14.4 11.5
19.2 14.1 15.1
6.6 4.9 5.4
9.7 3.9 5.2
8.4 3.5 3.6
4.1 1.3 1.4
8.7 2.2 2.3
1.4 0.2 0.3
5.1 3.5 3.6

2014 2015 2016 2017 2018
П.Порошенко
15.9 24.4 33.7 33.3 30.4
7.2 10.3 14.5 14.8 15.9
11.6 15.4 17.2 17.8 17.3
11 11.7 11.1 9.6 13.1
19.3 15.5 10.4 9.4 10.1
8 8.0 5.2 5.1 4.6
8.4 7.8 4.3 4.2 4.9
9 3.6 2.5 2.9 2.4
3 1.5 0.5 1.2 0.7
5.9 1.3 0.5 1.6 0.6
0.6 0.3 0.1 0.1 0.1
4.7 3.8 3.0 3.1 3.1

2019
37.1
13.2
12.9
8.3
9.2
5.9
5.5
5.0
1.8
1.1
0.0
3.2

* Середній бал розраховувався для 10-ти бальної шкали, де 1 – найнижча оцінка, а 10 – найвища. Відповідно, чим більше
середній бал (чим ближче він до 10-ти), тим кращою є оцінка. Середній бал розраховувався для тих респондентів, які відповіли
на дане запитання.
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b11. Яку оцінку Ви б дали діяльності Л.Кучми / В.Ющенка / В.Януковича / П.Порошенка на посаді
Президента України, якщо «1» — найнижча, а «10» — найвища оцінка?

b16. Як би Ви оцінили в цілому політичну ситуацію в Україні?
2000
3.2
25.7
45.9
13.6
11.5
0.0

2002
2.7
16.0
55.3
14.8
11.1
0.2

2004
3.3
17.9
55.3
11.1
12.1
0.3

2006
2.1
12.2
64.0
13.3
8.3
0.1

2008
1.3
8.3
64.9
18.6
6.9
0.1

2010
1.9
19.3
61.1
11.1
6.6
0.0

2012
1.9
15.2
58.4
17.2
7.2
0.1

2013
0.9
14.2
57.8
19.3
7.7
0.1

2014
0.2
1.9
40.8
55.4
1.6
0.0

2015
0.8
1.8
47.5
47.9
1.1
0.8

2016
0.9
5.6
52.5
38.5
2.3
0.2

2017
0.8
5.1
56.8
31.8
4.9
0.6

2018
1.9
5.7
59.0
27.8
5.6
0.0

2019
3.5
16.8
60.4
13.5
5.8
0.0

b19. Як Ви ставитесь до ідеї приєднання України до союзу Росії й Білорусі?
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Скоріше негативно
Важко сказати
Скоріше позитивно
Не відповіли

1998
21.0
17.5
61.4
0.2

2000
37.0
22.2
40.8
0.1

2002
23.1
18.8
57.8
0.3

2004
20.1
16.8
62.8
0.3

2006
24.7
14.3
61.0
0.0

2008
24.2
15.4
60.2
0.2

2010
22.1
16.3
61.4
0.2

2012
24.6
18.7
56.3
0.3

2013
28.5
22.4
48.9
0.2

2014
53.7
21.1
24.6
0.6

2015
61.5
15.9
21.6
0.8

2016
57.3
17.6
24.9
0.2

2017
61.7
17.7
20.3
0.3

2018
54.4
23.6
22.0
0.0

2019
60.7
16.5
22.8
0.0

2018
23.6
28.5
47.9
0.0

2019
20.3
20.9
58.8
0.0

b20. Як Ви ставитесь до вступу України до Європейського Союзу?
Скоріше негативно
Важко сказати
Скоріше позитивно
Не відповіли

2000
9.6
34.4
56.0
0.1

2002
15.0
40.1
44.4
0.6

2004
11.7
39.7
47.9
0.6

2006
23.2
33.8
43.0
0.0

2008
18.8
36.9
44.1
0.2

2010
19.1
35.3
45.5
0.1

2012
22.1
31.8
45.9
0.2

2013
27.9
30.3
41.6
0.2

2014
24.3
24.4
50.9
0.3

2015
24.4
19.0
55.8
0.8

2016
29.5
22.5
48.0
0.0

2017
24.3
19.9
54.1
1.7

Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í

1998
Благополучна
0.9
Спокійна
8.2
Напружена
50.3
Критична, вибухонебезпечна 33.9
Важко сказати
6.6
Не відповіли
0.1

Скоріше негативно
Важко сказати
Скоріше позитивно
Не відповіли

2000
33.5
41.5
24.9
0.1

2002
37.9
42.6
18.8
0.6

2004
38.5
42.0
18.8
0.7

2006
64.4
22.8
12.7
0.1

2008
57.7
24.1
18.0
0.2

2010
53.3
30.8
15.7
0.3

2012
54.4
29.8
15.3
0.4

2013
54.4
30.8
14.4
0.3

2014
34.8
29.7
34.9
0.6

2015
34.2
21.9
43.0
0.9

2016
38.4
23.5
38.1
0.0

2017
35.8
23.2
40.4
0.6

2018
29.8
30.6
39.6
0.0

2019
28.5
25.0
46.5
0.0

2017
36.6
31.9
31.1
0.4

2018
36.8
37.4
25.7
0.0

2019
29.8
36.4
33.8
0.0

b22. Як Ви ставитесь до співпраці України з Міжнародним валютним фондом?
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Скоріше негативно
Важко сказати
Скоріше позитивно
Не відповіли

2000
23.0
40.9
36.0
0.1

2002
29.1
41.8
28.6
0.5

2004
17.9
46.6
34.9
0.6

2006
19.6
48.6
31.8
0.0

2008
18.2
49.3
32.2
0.3

2010
18.4
44.7
36.7
0.2

2012
32.4
43.6
23.6
0.4

2013
32.9
43.1
23.6
0.4

2014
22.4
40.6
36.4
0.6

dm1. Як Ви ставитесь до ідеї військового співробітництва з НАТО?
Таке співробітництво не можна допускати
Таке співробітництво є необхідним
Важко сказати
Не відповіли

2019
26.2
49.7
24.1
0.0

2015
24.0
30.9
44.3
0.9

2016
34.7
33.0
32.1
0.0

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

b21. Як Ви ставитесь до вступу України до НАТО?

dm2. Будь-ласка, оцініть пріоритет міжнародного співробітництва України
з Європейським Союзом.
2019
14.4
42.6
30.9
12.1
0.0

dm3. Як Ви ставитесь до того, щоб Європейський Союз впливав на внутрішньополітичне
життя України?

427

Негативно: це є руйнівним для України
Нейтрально: наслідки можуть бути як позитивними, так і негативними
Позитивно: це піде Україні на користь
Важко сказати
Не відповіли

2019
30.0
38.1
23.3
8.6
0.0

dm4. Оцініть політику Європейського Союзу стосовно України на даному етапі.
Повністю корислива: інтереси України не враховуються
Частково корислива: інтереси України враховуються частково
Партнерська: враховується більшість інтересів України
Важко сказати
Не відповіли

2019
23.9
47.3
16.1
12.7
0.0

Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í

Низький пріоритет: співробітництво необхідно скорочувати
Ситуаційний пріоритет: інтенсивність співробітництва залежить від завдань, які вирішуються
Високий пріоритет: співробітництво має стратегічно важливий характер
Важко сказати
Не відповіли

2014

2015

2016

2017

2018

2019

36.9

47.8

43.9

39.7

42.4

50.5

36.2

35.1

32.5

36.7

32.2

30.0

12.1

10.5

13.8

11.9

12.8

11.0

2.2

2.4

2.7

3.1

3.2

1.7

Важко відповісти

12.5

3.9

6.9

8.3

9.4

6.8

Не відповіли

0.1

0.3

0.2

0.3

0.0

0.0

Вони мають бути такими, як між сусідніми державами –
з візами та митницями на кордоні
Вони мають бути такими, як між дружніми державами –
без віз та митниць на кордоні
Україна і Росія мають об'єднатися в економічний союз –
з вільним пересуванням товарів і робочої сили
Україна і Росія мають об'єднатися в одну державу
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dm5. Будь-ласка, оцініть пріоритет міжнародного співробітництва України з Російською
Федерацією.
2019
Низький пріоритет: співробітництво необхідно скорочувати

38.3

Ситуаційний пріоритет: інтенсивність співробітництва залежить від завдань, які вирішуються

35.1

Високий пріоритет: співробітництво має стратегічно важливий характер

13.4

Важко сказати

13.2

Не відповіли

0.0

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

z7. Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?

Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í

dm6. Як Ви ставитесь до того, щоб Російська Федерація
впливала на внутрішньополітичне життя України?
Негативно: це є руйнівним для України
Нейтрально: наслідки можуть бути як позитивними, так і негативними
Позитивно: це піде Україні на користь
Важко сказати
Не відповіли

2019
70.2
17.9
7.0
4.9
0.0

2019
64.2
16.5
19.3
0.0

dm7. Як Ви ставитесь до ідеї військового співробітництва з
Російською Федерацією?
Таке співробітництво не можна допускати
Таке співробітництво є необхідним
Важко сказати
Не відповіли

2019
59.4
17.1
5.9
17.6
0.0

dm10. Оцініть політику Російської Федерації стосовно України
на даному етапі.
Повністю корислива: інтереси України не враховуються
Частково корислива: інтереси України враховуються частково
Партнерська: враховується більшість інтересів України
Важко сказати
Не відповіли

2019
67.5
20.0
12.5
0.0

b201. Якщо в Україні буде проводитися референдум щодо
вступу до Європейського Союзу (ЄС), то братимете Ви в
ньому участь чи ні?
Так
Ні
Важко сказати
Не відповіли
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2019
74.4
19.3
6.3
0.0

b202. Якщо Ви збираєтесь брати участь в такому
референдумі, то як Ви проголосуєте?*
«За» вступ до ЄС
«Проти» вступу до ЄС
Важко сказати
Не відповіли
* % розраховано від тих респондентів, які братимуть участь у референдумі
щодо вступу до ЄС в разі його проведення.

2019
4.0
13.4
29.7
45.4
7.5
0.0

b203. Наскільки Ви ознайомлені з положеннями Угоди щодо
асоціації України з ЄС?
Добре ознайомлений
Ознайомлений з основними положеннями
Ознайомлений з окремими положеннями
Практично нічого про це не знаю
Важко сказати
Не відповіли

2019
16.4
25.2
17.3
11.4
29.7
0.0

b210. Як Ви ставитеся до закріплення в Конституції України і
законах України нейтрального, позаблокового статусу
України?
Цілком позитивно
Переважно позитивно
Переважно негативно
Цілком негативно
Важко сказати
Не відповіли
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Соціальні норми та соціальні зміни
dn6. Як Ви вважаeте, чи дiють ще сьогоднi цiнностi,якi ПРОПАГУВАЛИСЯ В РАДЯНСЬКОМУ
СОЮЗІ (соцiальна рiвнiсть, колективiзм, взаємодопомога, пiдтримка держави тощо)?
2013
38.5
38.3
7.6
1.7
13.9
0.1
1.7

2015
30.5
38.5
10.8
4.6
15.5
0.1
1.6

2019
29.9
38.7
17.7
3.2
10.5
0.0
1.9
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* Середній бал розраховувався для 4-и бальної шкали, де 1 – повна впевненість у відсутності дії вказаних цінностей, а 4 –
повна впевненість у продовженні їх дії. Відповідно, чим більшим є середній бал (чим ближче він до 4), тим більшою є
переконаність у збереженні вказаних цінностей. Середній бал розраховувався для тих респондентів, які дали відповідну
оцінку (без врахування варіанту “важко відповісти”, та тих, хто не дав відповідь).

dn7. Чи сприймаєте Ви як свою, ту систему цiнностей, яка склалася в Українi за роки не залежностi (приватна власнiсть, збагачення, iндивiдуалiзм, прагнення до особистого успiху тощо)?
1. Однозначно нi
2. Скорiше нi
3. Скорiше так
4. Однозначно так
Важко вiдповiсти
Не відповіли
Середній бал*

2013
17.2
30.8
23.2
2.8
25.7
0.2
2.2

2015
14.2
29.9
23.1
8.5
24.0
0.3
2.3

2019
13.2
27.0
36.0
8.2
15.6
0.0
2.5

* Середній бал розраховувався для 4-и бальної шкали, де 1 – повне несприйняття вказаних цінностей, а 4 – повне
прийняття. Відповідно, чим більшим є середній бал (чим ближче він до 4), тим більшим є рівень прийняття вказаних
цінностей. Середній бал розраховувався для тих респондентів, які дали відповідну оцінку (без врахування варіанту
“важко відповісти”, та тих, хто не дав відповідь).

Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í

1. Однозначно нi
2. Скорiше нi
3. Скорiше так
4. Однозначно так
Важко вiдповiсти
Не відповіли
Середній бал*
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Реформування шкільної освіти (початок втілення програми «Нова українська школа» з першого класу )
Відмова від закупівлі російського газу, перемога України у стокгольмському арбітражі над Газпромом
Зміни в системі охорони здоров'я (вільний вибір власного лікаря, програма «Доступні ліки»)
Отримання Україною безвізового режиму з ЄС
Децентралізація влади (передача повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого
самоврядування)
Отримання Томосу (створення самостійної Православної Церкви України)
Створення патрульної поліції
Зміни у пенсійному забезпеченні (нова система нарахування пенсій)
Закріплення в Конституції курсу на повноправне членство в ЄС та НАТО
Ухвалення Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної»
Реформування армії (підвищення боєздатності, оснащення армії новими видами зброї)
Надання адресних субсидій при оплаті комунальних послуг
Діяльність системи органів для боротьби з корупцією (НАБУ, спеціалізована антикорупційна
прокуратора, Державне бюро розслідувань, Вищий антикорупційний суд)
Створення прозорої системи державних закупівель ProZorro, надання державних адміністративних
послуг он-лайн
Будівництво та відновлення доріг державного та місцевого значення
Заходи по підтримці вимушених переселенців
Нічого з переліченого
Важко сказати
Не відповіли
*Було можливо водночас обирати кілька (не більше 5-ти) варіантів відповідей.

2019
23.3
29.6
25.1
54.7
31.7
24.4
21.3
12.7
21.9
25.6
33.4
28.0
13.8
17.2
23.6
11.5
6.3
4.7
0.0
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ch1. За останні 5 років в нашій країні відбулося багато змін, які по-різному відбилися на
житті кожного українця. Спробуйте оцінити, які з цих змін найбільш позитивно вплинули на
життя в країні?*

ch2. А спробуйте оцінити, які з цих змін найбільш негативно вплинули на життя в країні?*

* Було можливо водночас обирати кілька (не більше 5-ти) варіантів відповідей.

2019
26.3
27.5
35.2
8.3
13.7
24.6
13.9
28.1
15.9
15.0
7.5
15.7
22.9
10.2
8.8
7.3
6.7
12.3
0.0
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Реформування шкільної освіти (початок втілення програми «Нова українська школа» з першого класу)
Відмова від закупівлі російського газу, перемога України у стокгольмському арбітражі над Газпромом
Зміни в системі охорони здоров'я (вільний вибір власного лікаря, програма «Доступні ліки»)
Отримання Україною безвізового режиму з ЄС
Децентралізація влади (передача повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого
самоврядування)
Отримання Томосу (створення самостійної Православної Церкви України)
Створення патрульної поліції
Зміни у пенсійному забезпеченні (нова система нарахування пенсій)
Закріплення в Конституції курсу на повноправне членство в ЄС та НАТО
Ухвалення Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної»
Реформування армії (підвищення боєздатності, оснащення армії новими видами зброї)
Надання адресних субсидій при оплаті комунальних послуг
Діяльність системи органів для боротьби з корупцією (НАБУ, спеціалізована антикорупційна
прокуратора, Державне бюро розслідувань, Вищий антикорупційний суд)
Створення прозорої системи державних закупівель ProZorro, надання державних адміністративних
послуг он-лайн
Будівництво та відновлення доріг державного та місцевого значення
Заходи по підтримці вимушених переселенців
Нічого з переліченого
Важко сказати
Не відповіли
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Досвідчені політики, що вже давно при владі
Молоді політики, що прийшли до уряду та парламенту останнім часом
Керівники місцевої влади різних рівнів
Представники великого бізнесу
Представники середнього і малого бізнесу
Волонтери, що працюють в різних сферах нашого життя
Неурядові громадські організації, громадські активісти
Релігійні діячі
Керівництво міжнародних фінансових організацій (МВФ, Всесвітній банк та інших)
Іноземні радники та дипломати
Учасники АТО (ООС)
Члени недержавних воєнізованих формувань (національні дружини, С-14 та інші)
Учасники протестних акцій
Журналісти-розслідувачі, популярні блогери
Ніхто з перелічених не впливає позитивно на зміни
Важко сказати
Не відповіли
*Було можливо водночас обирати кілька (не більше 5-ти) варіантів відповідей.

2019
15.6
49.4
17.8
13.7
25.9
44.5
23.0
13.7
12.6
13.8
22.4
6.7
10.2
30.2
8.5
7.1
0.0

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

ch3. На Вашу думку, хто з названих нижче найбільш позитивно впливає на зміни, які
відбуваються у житті країни?*
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Досвідчені політики, що вже давно при владі
Молоді політики, що прийшли до уряду та парламенту останнім часом
Керівники місцевої влади різних рівнів
Представники великого бізнесу
Представники середнього і малого бізнесу
Волонтери, що працюють в різних сферах нашого життя
Неурядові громадські організації, громадські активісти
Релігійні діячі
Керівництво міжнародних фінансових організацій (МВФ, Всесвітній банк та інших)
Іноземні радники та дипломати
Учасники АТО (ООС)
Члени недержавних воєнізованих формувань (національні дружини, С-14 та інші)
Учасники протестних акцій
Журналісти-розслідувачі, популярні блогери
Ніхто з перелічених не впливає негативно на зміни
Важко сказати
Не відповіли
*Було можливо водночас обирати кілька (не більше 5-ти) варіантів відповідей.

2019
57.1
11.5
28.0
35.8
6.9
4.6
10.2
18.4
24.6
18.1
9.0
18.1
17.6
8.0
3.3
11.2
0.0
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ch4. А хто з названих нижче найбільш негативно впливає на зміни, які відбуваються у житті
країни?*

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

2019
12.3
26.7
54.1
6.9
0.0

ch5. На Вашу думку, якою мірою в сфері економіки на
сьогодні гальмуються реформи?
Низька ступінь гальмування
Середня ступінь гальмування
Висока ступінь гальмування
Важко відповісти
Не відповіли

2019
13.7
32.3
47.8
6.2
0.0

ch6. На Вашу думку, якою мірою в сфері медицини на
сьогодні гальмуються реформи?
Низька ступінь гальмування
Середня ступінь гальмування
Висока ступінь гальмування
Важко відповісти
Не відповіли

2019
19.2
38.8
33.6
8.4
0.0

ch7. На Вашу думку, якою мірою в сфері освіти на сьогодні
гальмуються реформи?
Низька ступінь гальмування
Середня ступінь гальмування
Висока ступінь гальмування
Важко відповісти
Не відповіли

2019
14.3
29.4
46.8
9.5
0.0

ch8. На Вашу думку, якою мірою в сфері політики на
сьогодні гальмуються реформи?
Низька ступінь гальмування
Середня ступінь гальмування
Висока ступінь гальмування
Важко відповісти
Не відповіли
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2019
10.5
23.6
56.9
9.0
0.0

ch9. На Вашу думку, якою мірою в сфері судової системи
на сьогодні гальмуються реформи?
Низька ступінь гальмування
Середня ступінь гальмування
Висока ступінь гальмування
Важко відповісти
Не відповіли

2019
21.1
35.6
32.5
10.8
0.0

ch10. На Вашу думку, якою мірою в сфері культури на
сьогодні гальмуються реформи?
Низька ступінь гальмування
Середня ступінь гальмування
Висока ступінь гальмування
Важко відповісти
Не відповіли

2019
10.5
30.4
47.6
11.5
0.0

ch11. На Вашу думку, якою мірою в сфері фінансів на
сьогодні гальмуються реформи?
Низька ступінь гальмування
Середня ступінь гальмування
Висока ступінь гальмування
Важко відповісти
Не відповіли

2019
11.5
32.5
44.2
11.8
0.0

ch12. На Вашу думку, якою мірою в сфері державного
управління на сьогодні гальмуються реформи?
Низька ступінь гальмування
Середня ступінь гальмування
Висока ступінь гальмування
Важко відповісти
Не відповіли
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2019
79.9
9.3
10.8
0.0

vl1. Як Ви ставитеся до нижче згаданих цінностей? –
Демократія
Позитивно
Негативно
Важко відповісти
Не відповіли

2019
65.8
17.3
16.9
0.0

vl2. Як Ви ставитеся до нижче згаданих цінностей? –
Верховенство права
Позитивно
Негативно
Важко відповісти
Не відповіли

2019
82.4
7.9
9.7
0.0

vl3. Як Ви ставитеся до нижче згаданих цінностей? –
Індивідуальна свобода
Позитивно
Негативно
Важко відповісти
Не відповіли

2019
89.6
4.7
5.7
0.0

vl4. Як Ви ставитеся до нижче згаданих цінностей? –
Взаємна повага
Позитивно
Негативно
Важко відповісти
Не відповіли

2019
73.6
10.9
15.5
0.0

vl5. Як Ви ставитеся до нижче згаданих цінностей? –
Терпимість до чужих ідей та вірувань
Позитивно
Негативно
Важко відповісти
Не відповіли

438

z8. Скажiть, будь-ласка, традицiї, цiнностi та норми поведiнки громадян
яких країн найбiльш близькi Вам?
2007
11.1
8.4
33.1
25.9
20.6
0.8

2013
9.8
7.8
40.3
19.8
21.9
0.2

2014
14.9
13.2
32.2
18.0
21.6
0.2

2016
17.5
15.7
21.8
24.9
20.1
0.0

2017
16.5
14.6
24.1
24.8
19.8
0.2

2019
16.0
16.6
30.0
22.8
14.6
0.0

rs6. На Вашу думку, якою повинна бути соціальна відповідальність бізнесу в Україні?*
2019
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Представники бізнесу повинні сумлінно сплачувати податки, інвестувати в економіку та створення
робочих місць
Бізнес повинен поліпшувати умови праці на своїх підприємствах
Бізнес повинен займатися підвищенням кваліфікації працівників
Представники бізнесу повинні здійснювати екологічно відповідальні заходи (зменшення викидів у
навколишнє середовище, впровадження енергозберігаючих технологій, програми утилізації відходів)
Представники бізнесу повинні йти в політику й керувати країною
Представники бізнесу повинні займатись доброчинністю
Представники бізнесу повинні виступати спонсорами спортивних та культурних заходів
Представники бізнесу повинні фінансово вирішувати проблеми регіону,
в якому знаходяться їхні підприємства
Інше
Важко сказати
Не відповіли
*Було можливо водночас обирати кілька (не більше 3-х) варіантів відповідей.

74.8
45.7
20.9
36.5
6.8
18.1
11.1
31.0
0.7
3.5
0.0

Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í

Країн Захiдної Європи
Скорiше країн Захiдної Європи, ніж схiднослов'янських
Важко вiдповiсти
Скорiше схiднослов'янських країн, нiж країн Захiдної Європи
Схiднослов'янських країн
Не відповіли

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

2019
23.6
25.2
10.7
15.3
15.4
9.8
0.0

ch13. В грудні 2018 року було створено об'єднану Православну
Церкву України (ПЦУ), яка отримала визнання з боку Вселенського Патріарху. Чи підтримуєте Ви створення такої Церкви?
Цілком підтримую
Скоріше підтримую
Скоріше не підтримую
Зовсім не підтримую
Важко сказати
Нічого не знаю про утворення нової Церкви
Не відповіли

2019
10.5
20.8
8.5
9.7
27.2
19.5
9.8
0.0

ch14. Як ви вважаєте, яким чином створення об'єднаної
Православної Церкви України (ПЦУ) вплине на політичну
ситуацію в Україні в найближчі 1–2 роки?
Надзвичайно позитивно
Скоріше позитивно
Скоріше негативно
Дуже негативно
Ніяк не вплине
Важко відповісти
Нічого не знаю про утворення нової Церкви
Не відповіли

18.0
17.5
0.0

18.9

24.1

21.5

2019

ch15. Після підписання Угоди про асоціацію України з ЄС у
країні відбуваються зміни, передбачені цією Угодою. На
вашу думку, як ці зміни вплинуть на перспективу вступу
України до ЄС?
Теперішні зміни можуть забезпечити вступ країни до
ЄС протягом 5 років
Теперішні зміни можуть забезпечити вступ країни до
ЄС не раніше, ніж за 6-10 років
Теперішні зміни можуть забезпечити вступ країни до
ЄС більш, ніж через 10 років
Україна взагалі не має перспектив вступу до ЄС
Важко відповісти
Не відповіли
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2019
11.7
25.2
45.5
7.2
2.8
7.6
0.0

ch16. Як зближення України з Європейським Союзом
впливає на Ваше життя та життя Вашої родини?
Цілком позитивно
Скоріше позитивно
Ніяк не впливає
Скоріше негативно
Цілком негативно
Важко сказати
Не відповіли

14.3
8.3
12.8
0.0

26.1

12.4
9.0
20.2
8.4
2.9
4.4
11.5

33.7

2019
32.0

ch17. Населення країни по-різному ставиться до руху в бік
ЄС. Незважаючи на Ваше особисте ставлення до цього
процесу, оцініть, будь-ласка, чий вплив на наближення
країни до європейських стандартів є найбільш помітним?*
Керівники найвищих органів влади
Дипломати, представники України у міжнародних
організаціях
Волонтери
Представники недержавних громадських організацій
Молодіжні лідери
Підприємці
Нова патрульна служба поліції
Вчителі, викладачі
ЗМІ
Люди, які мають досвід праці/навчання в країнах
Європи
Політичні лідери
Ніхто з перелічених
Важко відповісти
Не відповіли

*Було можливо водночас обирати кілька (не більше 3-х) варіантів відповідей
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z5. Як Вам здається, за роки незалежностi нашої держави мiж Сходом i Заходом України
вiдбувається...?
2014
5.6
19.8
26.0
8.7
4.7
35.0
0.2
2.8

2015
3.2
14.5
33.2
19.9
12.5
16.6
0.1
3.3

2016
5.7
12.9
26.3
15.3
21.9
17.9
0.1
2.8

2017
4.9
16.0
23.2
17.6
22.9
15.3
0.1
3.4

2019
8.4
24.6
26.1
17.5
13.6
9.8
0.0
3.0

* Середній бал розраховано для 5-и бальної шкали, де 1 – означає значне зближення, а 5 – значне віддалення. Відповідно,
чим більшим є середній бал (чим ближчим він до 5), тим на думку респондентів, більше віддалення між Сходом та
Заходом України. Середній бал розраховано для тих респондентів, які дали відповідь на поставлене запитання (без
врахування не відповідей та тих респондентів, які обрали варіант «Важко відповісти»).
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vl6. На Вашу думку, що із зазначеного нижче є найбільш важливим для людини в суспільстві?*
Справедливість
Матеріальний добробут
Терпимість
Колективізм
Свобода
Повага до людини праці
Соціальна захищеність
Повага до людської гідності
Дотримання прав людини
Готовність поступитися власними інтересами заради державних
Інше
Важко сказати
Не відповіли
*Було можливо водночас обирати кілька (не більше 3-х) варіантів відповідей

2019
44.6
51.1
6.7
5.2
26.7
19.3
43.1
23.1
41.0
4.5
0.2
2.1
0.0

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
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1. Значне зближення
2. Деяке зближення
3. Нiяких особливих змiн нема
4. Деяке вiддалення
5. Значне вiддалення
Важко вiдповiсти
Не відповіли
Середній бал*

sp4. В останні 5 років країні розвивається волонтерський рух. Що Ви можете сказати про
людей, які до цього активно долучилися?
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Під виглядом волонтерів надто часто маскуються шахраї та обирають довірливих людей
Я нічого про цей рух не знаю
Важко сказати
Не відповіли

2015
37.6
42.5
28.9
9.7

2019
48.4
37.9
32.1
11.1

13.9

10.7

5.2
13.3
7.9

8.4
10.9
8.5

19.4
4.9
6.8
0.4

13.5
9.7
6.4
0.0

*Було можливо водночас обирати кілька (не більше 3-х) варіантів відповідей.

b25. В 2017 роцi для громадян України було запроваджено безвiзовий режим до країн ЄС.
Як Ви скористались цiєю можливiстю?
Подорожував країнами ЄС
Їздив до своїх родичiв i друзiв
Шукав у цих країнах можливiсть працевлаштуватись
Їздив на навчання
Їздив на професiйнi заходи (конференцiї, круглi столи, виставки тощо)
Інше
Жодною з цих можливостей не скористався
Не відповіли

2018
7.6
5.4
4.7
0.5
1.1
–
81.9
0.0

2019
14.4
9.7
8.2
0.9
1.9
0.1
71.3
0.0

Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í

Вони реально врятували країну в ситуації слабкості держави влітку 2014 року
Вони багато в чому замінили державні структури і працюють набагато ефективніше
Це справжні патріоти України і саме з них вийдуть наступні лідери держави
В цьому немає нічого особливого, люди завжди допомагали країні в скрутні часи
Волонтерам не варто було брати на себе обов'язки чиновників, бо ті цим добре користуються,
продовжуючи нічого не робити
Волонтерський рух не такий потужний, щоб про це багато говорити
З цих людей треба формувати новий уряд, бо вони проявляють себе не на словах, а на ділі
Більшість волонтерів роблять це заради можливості зробити кар'єру

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

2013
4.1
10.5
28.4
27.8
29.2
0.1
3.7

2019
6.9
10.6
27.4
27.9
26.5
0.7
3.6

q22. Нижче наведені типи людей, що зустрічаються в
нашому житті. Які з них є ближчими до Вас, а які віддаленішими? – Люди, які в житті твердо дотримуються стійких,
перевірених життям і часом звичаїв, традицій і правил.
1 (найменш близький)
2
3
4
5 (найбільш близький)
Не відповіли
Середній бал*
* Середній бал розраховано для 5-ти бальної порядової шкали, де 1 означало
найменшу близькість, а 5 – найбільшу схожість. Відповідно, чи більшим є середній
бал (чим ближчий він до 5), тим більшою є схожість на зазначений тип людини.

2013
30.4
26.2
27.4
12.8
3.1
0.2
2.3

2019
28.1
24.8
25.7
14.8
5.9
0.7
2.5

q23. Нижче наведені типи людей, що зустрічаються в
нашому житті. Які з них є ближчими до Вас, а які віддаленішими? – Люди, що розчаровані життям, не приймають нові
суспільні віяння, зазвичай невпевнені в своїх силах.
1 (найменш близький)
2
3
4
5 (найбільш близький)
Не відповіли
Середній бал*

* Середній бал розраховано для 5-ти бальної порядової шкали, де 1 означало
найменшу близькість, а 5 – найбільшу схожість. Відповідно, чи більшим є середній
бал (чим ближчий він до 5), тим більшою є схожість на зазначений тип людини.
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2013
3.8
10.8
32.0
32.6
20.8
0.1
3.6

2019
5.6
11.3
27.4
32.6
22.4
0.7
3.6

q24. Нижче наведені типи людей, що зустрічаються в нашому
житті. Які з них є ближчими до Вас, а які віддаленішими? –
Люди, які підтримують позитивний досвід з минулого і в той
самий час сприяють просуванню сучасних життєвих цінностей.
1 (найменш близький)
2
3
4
5 (найбільш близький)
Не відповіли
Середній бал*
* Середній бал розраховано для 5-ти бальної порядової шкали, де 1 означало
найменшу близькість, а 5 – найбільшу схожість. Відповідно, чи більшим є середній
бал (чим ближчий він до 5), тим більшою є схожість на зазначений тип людини.

2013
24.0
21.3
32.0
16.9
5.4
0.3
2.6

2019
17.1
23.1
29.6
21.3
8.1
0.8
2.8

q25. Нижче наведені типи людей, що зустрічаються в
нашому житті. Які з них є ближчими до Вас, а які віддаленішими? – Люди, що орієнтуються переважно на споживання матеріальних благ, отримання задоволення від життя.
1 (найменш близький)
2
3
4
5 (найбільш близький)
Не відповіли
Середній бал*

* Середній бал розраховано для 5-ти бальної порядової шкали, де 1 означало
найменшу близькість, а 5 – найбільшу схожість. Відповідно, чи більшим є середній
бал (чим ближчий він до 5), тим більшою є схожість на зазначений тип людини.

2013
5.7
10.5
33.8
30.9
18.9
0.2
3.5

2019
7.4
11.1
28.6
29.1
23.2
0.6
3.5

q26. Нижче наведені типи людей, що зустрічаються в нашому
житті. Які з них є ближчими до Вас, а які віддаленішими? –
Люди, які критично розцінюють сьогоднішнє життя, сподіваються на краще майбутнє і намагаються наблизити його.
1 (найменш близький)
2
3
4
5 (найбільш близький)
Не відповіли
Середній бал*

* Середній бал розраховано для 5-ти бальної порядової шкали, де 1 означало
найменшу близькість, а 5 – найбільшу схожість. Відповідно, чи більшим є середній
бал (чим ближчий він до 5), тим більшою є схожість на зазначений тип людини.
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2019
61.8
21.5
7.9
2.6
6.2
0.0

dc1. Наскільки виправданим, чи не виправданим є
отримання державної допомоги/компенсації, на яку людина
не має права?
Ніколи не виправдано
Виправдано в рідких випадках
Переважно виправдано
Завжди виправдано
Важко відповісти
Не відповіли

2019
54.1
29.1
8.7
2.3
5.8
0.0

dc2. Наскільки виправданою, чи не виправданою є брехня в
особистих інтересах?
Ніколи не виправдано
Виправдано в рідких випадках
Переважно виправдано
Завжди виправдано
Важко відповісти
Не відповіли

2019
60.1
23.6
7.8
2.5
6.0
0.0

dc3. Наскільки виправданою, чи не виправданою є несплата
податків, якщо є така можливість?
Ніколи не виправдано
Виправдано в рідких випадках
Переважно виправдано
Завжди виправдано
Важко відповісти
Не відповіли

2019
77.6
10.3
4.8
3.0
4.3
0.0

dc4. Наскільки виправданим, чи не виправданим є
насильство щодо членів родини (фізичне, психологічне,
економічне тощо)?
Ніколи не виправдано
Виправдано в рідких випадках
Переважно виправдано
Завжди виправдано
Важко відповісти
Не відповіли
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2019
71.7
13.9
6.0
3.6
4.8
0.0

dc5. Наскільки виправданим, чи не виправданим є
отримання хабара, використовуючи службове положення?
Ніколи не виправдано
Виправдано в рідких випадках
Переважно виправдано
Завжди виправдано
Важко відповісти
Не відповіли

2019
62.8
23.0
6.8
2.4
5.0
0.0

dc6. Наскільки виправданим, чи не виправданим є
використання грубості, криків, лайки при з'ясуванні стосунків?
Ніколи не виправдано
Виправдано в рідких випадках
Переважно виправдано
Завжди виправдано
Важко відповісти
Не відповіли

2019
55.5
26.5
8.8
3.1
6.0
0.0

dc7. Наскільки виправданим, чи не виправданим є дача
хабара для швидкого вирішення важливого питання?
Ніколи не виправдано
Виправдано в рідких випадках
Переважно виправдано
Завжди виправдано
Важко відповісти
Не відповіли
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2009
30.3
27.6
11.1
18.6
33.1
11.0
12.0
10.2
37.9
51.1
27.0
12.8
25.8
6.1
4.8
12.3
6.9
14.4
36.5
7.7
0.0

2019
35.6
34.1
18.1
23.8
31.2
17.1
15.8
14.7
32.9
42.3
26.9
19.9
27.9
9.8
9.2
14.4
6.3
13.6
22.6
5.9
0.0

lb1. Що з переліченого нижче є, з Вашої точки зору, найбільш
важливим для досягнення людиною високого соціального
становища У НАШІЙ КРАЇНІ?*
Високий інтелект, здібності
Хороше здоров'я
Приваблива зовнішність
Готовність до ризику
Уміння іноді йти в обхід закону
Чесність, принциповість
Егоїзм, індивідуалізм
Готовність допомагати людям
Походження з сім'ї з високим соціальним становищем
Впливові родичі
Впливові друзі
Знання іноземних мов
Хороша освіта
Прагнення і вміння робити людям добро
Вихованість, хороші манери
Вміння переконувати, красномовство
Політична обізнаність
Уміння розпоряджатися грошима
Заможні батьки
Важко відповісти
Не відповіли
* Можливо було обирати декілька варіантів відповідей водночас.
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2013
56.1
23.0
9.7
18.3
5.3
18.3
6.1
8.1
24.2
12.8
7.3
22.6
49.0
5.2
11.2
13.7
9.9
23.7
15.5
15.0
0.6

2019
57.9
29.6
15.1
19.4
8.2
25.7
9.2
15.1
16.4
8.7
6.2
32.5
48.2
9.3
16.1
13.7
8.8
18.1
5.4
11.6
0.0

lb2. Що з переліченого нижче є, з Вашої точки зору, найбільш
важливим для досягнення людиною високого соціального
становища У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ ЗАХОДУ?*
Високий інтелект, здібності
Хороше здоров'я
Приваблива зовнішність
Готовність до ризику
Уміння іноді йти в обхід закону
Чесність, принциповість
Егоїзм, індивідуалізм
Готовність допомагати людям
Походження з сім'ї з високим соціальним становищем
Впливові родичі
Впливові друзі
Знання іноземних мов
Хороша освіта
Прагнення і вміння робити людям добро
Вихованість, хороші манери
Вміння переконувати, красномовство
Політична обізнаність
Уміння розпоряджатися грошима
Заможні батьки
Важко відповісти
Не відповіли
* Можливо було обирати декілька варіантів відповідей водночас.
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Економічна сфера
Політична система
Ціннісно-нормативна система (автономія особистості, життя людини, особиста
гідність, індивідуальна відповідальність, толерантність тощо)
Інститути громадянського суспільства (волонтерство та ін.)
Інше
Жодна зі сфер не є модернізованою
Важко відповісти
Не відповіли

2017
13.3
9.2

2019
13.2
10.6

11.5

11.8

17.6
0.8
44.7
18.8
0.0

13.0
0.1
39.7
24.2
0.0

* Було можливо обирати будь-яку кількість варіантів відповідей водночас.
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md2. Які наведені нижче владні структури та соціальні інститути сприяють модернізації
українського суспільства?*
Бізнесові осередки
Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Вітчизняні громадські організації та асоціації
Міжнародні громадські організації
Об'єднання роботодавців
Політичні партії та блоки
Національна академія наук України
Інше
Ніхто не сприяє
Важко відповісти
Не відповіли
* Було можливо обирати будь-яку кількість варіантів відповідей водночас.

2017
11.6
8.9
6.2
5.1
18.7
18.4
9.1
3.7
7.6
0.1
36.4
22.4
0.0

2019
11.5
26.1
14.8
13.7
13.8
18.9
7.1
6.4
6.8
0.1
25.9
22.4
0.0
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1994–2019 ðîê³â

md1. Одним з показників розвитку суспільства є модернізація як цілеспрямована
трансформація основних сфер суспільства. Яка з наведених нижче складових українського
суспільства є найбільш модернізованою?*

md3. Що, на Вашу думку найбільше заважає модернізації українського суспільства?*
2017
27.4
24.7
26.1
7.6
0.4
13.7
0.2

* Було можливо обирати будь-яку кількість варіантів відповідей водночас.

sc19m. Які напрями розвитку мають бути головними на сьогодні?
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Інноваційний розвиток економіки
Здоров'я людини
Раціональне природокористування
Продовольча безпека
Енергетична безпека
Розбудова державності
Нанотехнології та інші наукомісткі технології
Інформаційні та комунікаційні технології
Обороноздатність
Розвиток людської особистості
Інше
Важко відповісти
Не відповіли
* Було можливо обирати будь-яку кількість варіантів відповідей водночас.

2017
43.8
42.7
18.9
16.2
23.1
17.4
17.9
9.8
19.3
13.3
0.4
11.6
0.1

2019
46.3
47.0
17.7
26.0
28.2
13.0
14.0
30.9
13.0
0.2
6.3
0.0

2019
21.6
21.3
28.8
10.8
0.3
17.2
0.0
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Відсутність лідерів, здатних ініціювати/очолити цей процес
Небажання влади нести витрати (матеріальні, грошові, фінансові, часові тощо)
Небажання владних/політичних еліт докорінно змінювати українське суспільство
Слабкість волевиявлення/активності громадянського суспільства у підтримці цього процесу
Інше
Важко відповісти
Не відповіли
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1994–2019 ðîê³â

5.0
3.7
5.0
0.1
5.7
0.0

9.3

2019
38.0
50.9
55.0
27.5
19.6
10.1
23.0
5.4

dv1. На Вашу думку, які завдання розвитку та перетворень в
нашому суспільстві є найбільш актуальними?

* Можливо було обирати кілька варіантів відповідей водночас.

Дотримання гарантованих конституцією прав і свобод людини
Рівність перед законом
Зниження рівня корупції
Забезпечення соціальної справедливості
Розвиток ефективної інноваційної економіки
Розвиток індустріальних технологій
Зміцнення сили і могутності держави
Сприяння національно-культурному розвитку
Розширення можливостей вільного підприємництва і розвиток
конкуренції
Активізація формування відповідального суспільства
Свобода ЗМІ
Демократичне оновлення суспільства
Інше
Важко відповісти
Не відповіли
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c4. Як Ви вважаєте, наскільки можливі зараз у Вашому місті/селі масові виступи (мітинги,
демонстрації) населення проти падіння рівня життя, на захист своїх прав?
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1998
Малоймовірні
40.1
Важко сказати
22.6
Досить ймовірні 37.0
Не відповіли
0.3

2000
47.6
28.7
23.7
0.0

2002
53.6
25.0
20.7
0.6

2004
56.5
21.2
22.2
0.1

2006
54.7
19.3
26.1
0.0

2008
53.8
19.9
26.2
0.2

2010
62.5
19.3
18.1
0.1

2012
59.4
18.8
21.6
0.2

2013
59.1
20.6
20.2
0.1

2014
38.8
26.4
34.7
0.1

2015
42.6
21.0
36.0
0.4

2016
50.4
20.3
29.3
0.0

2017
55.6
17.7
26.4
0.3

2018
47.9
23.0
29.1
0.0

2019
62.2
23.0
14.8
0.0

c5. Якщо такі мітинги, демонстрації протесту відбудуться, Ви особисто братимете в них
участь чи ні?
Скоріше за все, ні
Важко сказати
Скоріше за все, так
Не відповіли

1998
35.4
29.1
35.2
0.4

2000
43.6
31.0
25.4
0.0

2002
41.7
28.1
29.7
0.6

2004
48.2
23.7
28.0
0.1

2006
45.8
23.5
30.7
0.0

2008
46.3
24.0
29.5
0.2

2010
50.1
21.4
28.3
0.1

2012
48.1
25.0
26.8
0.1

2013
52.6
25.1
22.0
0.4

2014
43.4
26.9
29.6
0.1

2015
50.7
23.5
25.4
0.4

2016
47.2
25.7
27.0
0.1

2017
56.4
21.4
21.1
1.1

2018
45.0
25.9
29.1
0.0

2019
58.7
23.9
17.4
0.0
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Правова свідомість і соціальний протест
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Переконував друзів, близьких, знайомих у правоті своїх політичних поглядів
Обговорював громадські та політичні проблеми у соціальних мережах
Носив символіку політичного характеру
Не купував певні товари з політичних міркувань
Перераховував гроші волонтерам, армії, благодійним організаціям
Брав участь у доброчинних акціях
Збирав підписи під колективними зверненнями, в тому числі в Інтернеті
Брав участь у громадських слуханнях, консультаціях з органами влади
Звертався до офіційних представників влади зі скаргами
Вступав у контакт з громадськими активістами, представниками політичних сил
Брав участь у протестних акціях
Брав участь у створенні та/або діяльності об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
Брав участь у роботі громадських організацій, соціальних рухів, партій
Займався волонтерською роботою, лікуванням та забезпеченням воїнів АТО (ООС), підтримкою переселенців
Інше
У жодному із таких заходів участі не брав
Не відповіли
* Було можливо водночас обирати будь-яку кількість варіантів відповідей.

2019
22.8
12.5
3.8
11.2
7.9
7.8
3.7
2.7
3.2
3.3
2.0
3.8
3.9
2.6
0.1
59.1
0.1

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

gs24m. У яких громадсько-політичних заходах Ви особисто брали участь упродовж останніх
12 місяців?*
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Сфера політики (виборчі кампанії)
Соціальна сфера (допомога бідним, сиротам і соціально вразливим верствам населення)
Охорона природи та екологія
Правозахисна діяльність (захист прав та свобод громадян)
Пропаганда здорового способу життя, профілактика наркоманії та алкоголізму
Оборона країни, захист її територіальної цілісності і суверенітету
Сфера культури (збереження історичної та культурної спадщини, просвіта)
Дозвілля громадян – спорт, туризм, культурні ініціативи та клуби по інтересам
Благоустрій місць сумісного проживання, підтримка житлового фонду та помешкань, об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
Інше
Важко сказати
Діяльність громадських організацій взагалі не потрібна
Не відповіли
*Було можливо водночас обирати кілька (не більше 3-х) варіантів відповідей.

2019
12.7
54.0
41.2
31.1
21.4
21.1
12.3
11.3
20.9
0.3
6.1
5.6
0.0

Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í

gs27. На Вашу думку, в яких сферах суспільного життя повинні першочергово зосереджувати свою активність громадські організації?*

2019
17.1
61.2
16.4
5.3
0.0

Опонентами та критиками держави
Партнерами держави у спільній діяльності
Важко сказати
Діяльність громадських організацій взагалі не потрібна
Не відповіли
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gs14. Як Ви вважаєте, чому люди беруть участь в дiяльностi громадських органiзацiй,
об'єднань, або створюють громадськi iнiцiативи?
Захист своїх прав та реалiзацiя iнтересiв
Турбота про загальне благо та допомога iншим людям
Громадський контроль за дiяльнiстю органiв влади
Прагнення здобути полiтичний капiтал та зробити кар'єру у полiтицi
Бажання заробити грошi на фiнансовiй пiдтримцi держави чи донорiв
Iнше
Не знаю
Не відповіли
* Було можливо водночас обирати будь-яку кількість варіантів відповідей.

2013
40.1
24.0
16.5
24.7
30.6
0.2
20.0
0.3

2019
43.5
42.1
36.0
19.1
23.6
0.3
10.5
0.0

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

gs28. На вашу думку, громадські організації в першу чергу мають бути…

gs15. А що, на Вашу думку, насамперед заважає участi людей в дiяльностi громадських
органiзацiй, об'єднань або громадських iнiцiативах?*
2013
48.7
27.0
30.0
17.2
7.1
25.6
13.3
10.8
18.6
0.2
3.3
10.0
0.1

2019
51.1
34.1
27.8
20.4
10.2
20.3
10.6
7.7
14.6
0.1
4.2
8.1
0.0

* Було можливо водночас обирати кілька (не більше 3-х) варіантів відповідей.

gs29. Чи підтримуєте Ви діяльність громадських об’єднань, члени яких вважають, що зміни
в Україні необхідно впроваджувати силовим шляхом?
Так, підтримую
Важко сказати, підтримую чи ні
Ні, не підтримую
Не відповіли

2019
11.9
30.7
57.4
0.0
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Байдужiсть, пасивнiсть людей до суспiльного життя
Вiдсутнiсть вiльного часу
Загальна зневiра у власних можливостях захистити свої права та iнтереси
Фiнансовi проблеми сiм'ї, потреба додаткових заробiткiв
Юридичнi перешкоди, труднощi у створеннi громадських органiзацiй, об'єднань
Недовiра до громадських органiзацiй, об'eднань
Загальна слабкiсть, малочисельнiсть громадських органiзацiй, об'єднань
Протидiя державних органiв влади дiяльностi громадських органiзацiй, об'єднань
Пересторога вступати у конфлiкт з офiцiйними представниками влади
Iнше
Нiчого з перелiченого не заважає
Не знаю
Не відповіли

Довіра

1. Зовсім не довіряю
2. Переважно не довіряю
3. Важко сказати,
довіряю чи ні
4. Переважно довіряю
5. Цілком довіряю
Не відповіли
Середній бал*

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13.6 18.1 16.4 15.2 11.0 10.6 8.5 7.4 6.5 9.3 9.7 8.3 10.9 8.8 12.8 12.9 14.7
13.7 13.6 15.7 14.5 12.8 12.5 11.2 10.4 10.2 12.4 15.8 13.1 13.6 14.9 17.7 18.6 15.7
32.8 33.3 32.7 30.9 33.0 32.7 30.6 26.3 26.7 26.1 26.8 30.9 24.7 26.5 17.9 28.2 23.0
18.9
16.7
4.3
3.1

17.6
17.4
0.0
3.0

19.3
14.6
1.3
3.0

20.6
18.0
0.8
3.1

25.4
17.4
0.4
3.3

28.9
15.1
0.3
3.3

35.2
14.3
0.2
3.4

35.4
20.2
0.4
3.5

36.9
19.4
0.3
3.5

38.2
13.5
0.5
3.3

35.2
12.1
0.3
3.2

34.8
12.7
0.2
3.3

34.4
15.4
1.1
3.3

35.8
13.9
0.1
3.3

40.5
10.7
0.4
3.2

29.7
10.6
0.0
3.1

39.6
7.0
0.0
3.1
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* Середній бал розраховувався для 5-ти бальної шкали, де 1 – повна недовіра, а 5 – повна довіра. Відповідно, чим більше середній
бал (чим ближче він до 5), тим більшим є рівень довіри. Середній бал розраховувався для тих респондентів, хто відповів на
поставлене запитання.

d6.7 Який рівень Вашої довіри засобам масової інформації (телебачення, радіо, газети)?
1. Зовсім не довіряю
2. Переважно не довіряю
3. Важко сказати,
довіряю чи ні
4. Переважно довіряю
5. Цілком довіряю
Не відповіли
Середній бал*

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13.8 19.2 12.7 10.4 10.3 10.5 9.9 12.5 10.0 8.6 7.7 18.2 22.8 19.3 18.4 18.9 14.5
22.8 20.1 19.2 20.8 20.3 24.3 22.8 24.0 23.4 25.9 20.5 27.2 28.0 31.6 31.1 35.2 29.1
39.7 39.2 40.7 39.4 39.2 37.0 35.8 30.3 35.9 35.4 34.7 29.4 29.5 27.7 21.8 27.6 26.7
17.2
2.7
3.8
2.7

17.6
4.0
0.0
2.7

21.5
4.7
1.2
2.9

25.1
3.8
0.6
2.9

25.8
3.6
0.8
2.9

24.4
3.5
0.3
2.9

29.1
2.3
0.0
2.9

29.9
3.1
0.2
2.9

29.0
1.7
0.0
2.9

27.6
2.3
0.2
2.9

33.4
3.3
0.4
3.0

23.3
1.9
0.0
2.6

17.9
1.3
0.6
2.5

20.0
1.2
0.2
2.5

26.3
1.8
0.6
2.6

16.9
1.4
0.0
2.5

28.0
1.7
0.0
2.7

* Середній бал розраховувався для 5-ти бальної шкали, де 1 – повна недовіра, а 5 – повна довіра. Відповідно, чим більше середній
бал (чим ближче він до 5), тим більшим є рівень довіри. Середній бал розраховувався для тих респондентів, хто відповів на
поставлене запитання.
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d6.5 Який рівень Вашої довіри церкві та духовенству?

d6.9 Який рівень Вашої довіри поліції (міліції)?
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019
27.9 34.7 33.3 28.6 31.2 27.9 22.6 22.8 26.3 30.9 33.4 37.6 27.7 23.4 28.6 20.3
29.2 24.7 27.2 28.2 26.7 30.1 31.7 32.8 32.4 35.6 34.3 36.1 33.6 32.2 33.6 32.4
26.3 26.7 26.2 30.2 28.6 27.7 32.4 30.6 27.7 24.6 25.8 19.3 26.5 21.3 25.3 26.2
10.0
2.8
3.8
2.3

10.0
3.8
0.0
2.2

9.2
3.3
0.9
2.2

9.8 10.6 11.4
2.6 2.6 2.8
0.6 0.2 0.1
2.3 2.3 2.3

11.5
1.8
0.0
2.4

12.4
1.2
0.1
2.4

12.4
1.1
0.1
2.3

8.0
0.8
0.2
2.1

5.7
0.8
0.1
2.1

5.9 11.4 21.9
0.6 0.7 0.9
0.4 0.1 0.3
1.9 2.2 2.4

11.4
1.1
0.0
2.2

19.7
1.4
0.0
2.5
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* Середній бал розраховувався для 5-ти бальної шкали, де 1 – повна недовіра, а 5 – повна довіра. Відповідно, чим більше
середній бал (чим ближче він до 5), тим більшим є рівень довіри. Середній бал розраховувався для тих респондентів, хто
відповів на поставлене запитання.

d6.10 Який рівень Вашої довіри прокуратурі?
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Зовсім не довіряю
27.7 25.4 21.2 21.7 26.9 29.9 40.8 35.7 40.6 35.0 38.1 33.8 28.5
2. Переважно не довіряю 26.5 26.9 29.3 31.4 29.5 34.8 29.3 32.1 33.9 36.6 33.6 33.2 36.7
3. Важко сказати,
33.3 32.7 37.4 35.3 32.5 27.1 22.6 27.4 18.8 22.5 18.6 24.9 22.9
довіряю чи ні
4. Переважно довіряю
9.8 11.9 10.7 10.2 10.2 7.2
6.2
4.1
5.4
5.4
8.9
7.2 10.7
5. Цілком довіряю
2.4
2.8
1.4
1.3
0.8
0.8
0.9
0.7
0.8
0.3
0.3
0.9
1.2
Не відповіли
0.3
0.2
0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.5
0.2
0.5
0.0
0.0
Середній бал*
2.3
2.4
2.4
2.4
2.3
2.1
2.0
2.0
1.9
2.0
2.0
2.1
2.2
* Середній бал розраховувався для 5-ти бальної шкали, де 1 – повна недовіра, а 5 – повна довіра. Відповідно, чим більше
середній бал (чим ближче він до 5), тим більшим є рівень довіри. Середній бал розраховувався для тих респондентів, хто
відповів на поставлене запитання.
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1. Зовсім не довіряю
2. Переважно не довіряю
3. Важко сказати,
довіряю чи ні
4. Переважно довіряю
5. Цілком довіряю
Не відповіли
Середній бал*

d6.11 Який рівень Вашої довіри судам?
2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
27.4 25.2 21.0 20.9 22.5 27.6 31.7 44.8 38.1 44.3 38.3 43.2 36.2 30.6
27.0 26.3 29.3 29.1 31.9 29.2 34.5 28.8 30.8 30.2 34.2 31.9 34.3 35.4
33.0

32.8

35.2

36.3

33.2

31.6

24.8

19.3

25.6

18.8

21.0

16.4

22.3

21.7

9.6
2.6
0.4
2.3

12.5
3.1
0.2
2.4

12.6
1.6
0.4
2.4

12.0
1.7
0.1
2.4

10.5
1.7
0.1
2.4

10.4
1.2
0.0
2.3

7.5
1.1
0.4
2.1

5.7
1.3
0.2
1.9

4.6
0.7
0.3
2.0

5.5
0.7
0.5
1.9

6.0
0.4
0.1
2.0

7.5
0.4
0.6
1.9

6.3
0.8
0.0
2.0

10.8
1.5
0.0
2.2

* Середній бал розраховувався для 5-ти бальної шкали, де 1 – повна недовіра, а 5 – повна довіра. Відповідно, чим більше середній бал
(чим ближче він до 5), тим більшим є рівень довіри. Середній бал розраховувався для тих респондентів, хто відповів на поставлене
запитання.

d6.12 Який рівень Вашої довіри Президентові?
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1994
Л.Кравчук

1. Зовсім не
довіряю
2. Переважно
не довіряю
3. Важко сказати,
довіряю чи ні
4. Переважно
довіряю
5. Цілком довіряю
Не відповіли
Середній бал*

1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019
В. Янукович
Л.Кучма
В.Ющенко
П.Порошенко
В.Зеленський

32.2

29.4 38.5 24.4 34.5 30.2 8.3 19.9 23.3 14.6 31.7 38.5 19.2 30.1 33.8 42.9 39.2

10.1

20.6

16.5 22.3 18.7 24.7 27.9 11.4 21.1 26.5 18.3 29.8 28.4 15.6 25.2 33.8 31.1 33.7

16.0

27.1

30.7 28.7 29.6 27.4 26.7 30.9 29.4 26.8 36.3 22.5 22.1 31.3 26.6 21.8 14.4 19.4

27.0

11.6

16.3 7.0 20.3 10.2 12.6 32.7 23.9 19.7 24.5 13.2 8.7 28.5 16.5 9.8 10.4 7.2

34.9

4.5
3.9
2.3

7.1 2.7 6.6 2.9 2.4 16.5 5.6 3.6
0.0 0.8 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2
2.6 2.1 2.7 2.2 2.3 3.4 2.7 2.5

12.0
0.0
3.2

6.3
0.1
2.9

2.6
0.2
2.2

2.2
0.2
2.1

5.4 1.1 0.8 0.8 0.6
0.1 0.4 0.0 0.4 0.0
2.8 2.3 2.1 1.9 2.0

* Середній бал розраховувався для 5-ти бальної шкали, де 1 – повна недовіра, а 5 – повна довіра. Відповідно, чим більше середній бал
(чим ближче він до 5), тим більшим є рівень довіри. Середній бал розраховувався для тих респондентів, хто відповів на поставлене
запитання.
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1. Зовсім не довіряю
2. Переважно не довіряю
3. Важко сказати,
довіряю чи ні
4. Переважно довіряю
5. Цілком довіряю
Не відповіли
Середній бал*

d6.13 Який рівень Вашої довіри Верховній Раді?

461

* Середній бал розраховувався для 5-ти бальної шкали, де 1 – повна недовіра, а 5 – повна довіра. Відповідно, чим більше середній
бал (чим ближче він до 5), тим більшим є рівень довіри. Середній бал розраховувався для тих респондентів, хто відповів на
поставлене запитання.

d6.14 Який рівень Вашої довіри Уряду?
1. Зовсім не довіряю
2. Переважно не довіряю
3. Важко сказати,
довіряю чи ні
4. Переважно довіряю
5. Цілком довіряю
Не відповіли
Середній бал*

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
28.2 32.1 36.2 27.1 30.1 25.6 18.8 25.6 18.8 33.8 42.3 28.5 38.1 38.6 47.8 42.5 18.9
22.6 22.2 25.4 22.3 28.7 32.1 29.2 28.1 24.7 33.7 29.7 24.6 30.5 37.6 32.5 33.5 27.1
33.8 32.8 29.9 36.2 31.4 30.9 36.4 27.7 36.7 22.4 19.4 29.4 22.2 17.0 12.2 17.8 36.6
8.6
2.8
4.0
2.3

9.4
3.6
0.0
2.3

6.0 11.2 8.1
1.6 2.5 1.5
0.9 0.6 0.3
2.1 2.4 2.2

9.6 13.6 15.4
1.6 2.1 3.1
0.3 0.1 0.2
2.3 2.5 2.4

17.2
2.4
0.2
2.6

8.6
1.3
0.1
2.1

7.2 15.4 8.3
0.9 1.8 0.4
0.4 0.3 0.5
1.9 2.4 2.0

6.2
0.3
0.2
1.9

6.7
0.4
0.4
1.8

5.7 15.3
0.5 2.1
0.0 0.0
1.9 2.6

* Середній бал розраховувався для 5-ти бальної шкали, де 1 – повна недовіра, а 5 – повна довіра. Відповідно, чим більше середній
бал (чим ближче він до 5), тим більшим є рівень довіри. Середній бал розраховувався для тих респондентів, хто відповів на
поставлене запитання.

Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Зовсім не довіряю
29.1 39.7 38.3 36.8 34.3 28.9 18.7 25.0 22.3 35.7 44.3 35.0 35.6 38.6 50.1 43.4 19.0
2. Переважно не довіряю 22.1 22.3 26.7 25.2 30.8 34.2 30.9 33.9 28.1 35.5 32.3 30.2 34.0 38.1 33.4 33.7 28.1
3. Важко сказати,
35.2 29.3 26.8 30.3 27.4 27.7 35.3 28.7 35.3 21.4 18.6 26.0 21.6 17.6 10.8 18.2 36.2
довіряю чи ні
4. Переважно довіряю
7.4 6.7 5.7 5.7 6.1 7.9 13.6 11.0 12.8 6.6 3.8 7.7 8.0 5.3 5.1 4.4 14.9
5. Цілком довіряю
2.3 2.0 1.6 1.4 1.3 1.2 1.6 1.2 1.4 0.7 0.8 0.9 0.3 0.4 0.2 0.3 1.8
Не відповіли
3.8 0.0 0.8 0.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.5 0.0 0.4 0.0 0.0
Середній бал*
2.3 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.5 2.3 2.4 2.0 1.8 2.1 2.0 1.9 1.7 1.8 2.5

d6.15 Який рівень Вашої довіри місцевим органам влади?
2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
27.2 22.0 15.3 19.2 20.8 19.9 24.8 30.2 23.3 25.2 19.1 23.9 24.8 16.9
27.6 28.9 26.2 29.6 29.9 28.5 31.3 29.7 26.1 30.9 32.2 27.6 30.8 26.6
30.6

32.1

38.3

34.2

28.2

33.7

28.2

25.9

31.8

27.2

28.7

20.2

25.9

28.9

12.3
2.0
0.3
2.3

14.8
1.8
0.4
2.5

17.8
2.3
0.2
2.7

15.4
1.6
0.1
2.5

19.4
1.5
0.2
2.5

16.8
1.1
0.1
2.5

14.5
1.0
0.2
2.4

12.2
1.6
0.4
2.2

17.2
1.5
0.1
2.5

15.3
0.8
0.6
2.3

18.8
1.0
0.2
2.5

25.5
2.4
0.4
2.5

17.1
1.3
0.0
2.4

25.1
2.5
0.0
2.7
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* Середній бал розраховувався для 5-ти бальної шкали, де 1 – повна недовіра, а 5 – повна довіра. Відповідно, чим більше середній
бал (чим ближче він до 5), тим більшим є рівень довіри. Середній бал розраховувався для тих респондентів, хто відповів на
поставлене запитання.

d6.16 Який рівень Вашої довіри армії?
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Зовсім не довіряю
11.8 15.4 15.6 12.9 12.5 10.2 10.7 11.6 12.2 13.3 18.4 14.4 14.9 11.6 14.8 15.1 10.0
2. Переважно не довіряю 12.3 11.8 14.5 12.9 12.4 15.9 16.2 17.5 16.8 20.3 23.3 13.2 15.7 15.5 15.7 20.7 14.2
3. Важко сказати,
33.9 35.7 36.5 39.1 36.1 39.0 41.5 38.1 36.8 39.7 36.2 32.7 27.9 31.0 22.8 31.1 24.2
довіряю чи ні
4. Переважно довіряю
26.4 23.9 23.6 24.6 29.1 27.5 25.3 28.2 29.1 23.2 18.8 29.3 33.2 36.5 37.1 28.4 41.4
5. Цілком довіряю
11.7 13.2 8.8 9.9 9.6 7.2 6.2 4.4 5.1 3.4 2.9 10.4 7.8 5.3 8.9 4.6 10.2
Не відповіли
4.0 0.0 0.9 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.1 0.6 0.1 0.7 0.0 0.0
Середній бал*
3.2 3.1 3.0 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 2.8 2.6 3.1 3.0 3.1 3.1 2.9 3.3
* Середній бал розраховувався для 5-ти бальної шкали, де 1 – повна недовіра, а 5 – повна довіра. Відповідно, чим більше середній
бал (чим ближче він до 5), тим більшим є рівень довіри. Середній бал розраховувався для тих респондентів, хто відповів на
поставлене запитання.

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

1. Зовсім не довіряю
2. Переважно не довіряю
3. Важко сказати,
довіряю чи ні
4. Переважно довіряю
5. Цілком довіряю
Не відповіли
Середній бал*

d6.17 Який рівень Вашої довіри профспілкам?
2002
23.9
18.5
40.0
13.9
3.4
0.4
2.5

2004
20.2
21.4
40.8
14.3
2.8
0.5
2.6

2005
14.3
22.4
43.7
17.6
1.8
0.2
2.7

2006
18.7
21.7
43.9
13.6
2.1
0.2
2.6

2008
19.3
23.7
39.9
15.4
1.6
0.3
2.6

2010
20.1
23.3
40.5
14.4
1.4
0.3
2.5

2012
19.3
27.9
37.7
12.8
1.9
0.4
2.5

2013
21.9
26.4
36.2
13.2
1.8
0.5
2.5

2014
26.7
22.3
38.6
10.9
1.2
0.3
2.4

2015
24.0
26.1
32.5
15.5
1.2
0.7
2.4

2016
20.1
25.8
34.1
18.2
1.5
0.3
2.6

2017
22.7
20.9
32.2
21.1
2.2
0.9
2.6

2018
23.6
25.1
34.4
15.7
1.3
0.0
2.5

2019
16.5
24.2
36.0
19.7
3.6
0.0
2.7

* Середній бал розраховувався для 5-ти бальної шкали, де 1 – повна недовіра, а 5 – повна довіра. Відповідно, чим більше середній
бал (чим ближче він до 5), тим більшим є рівень довіри. Середній бал розраховувався для тих респондентів, хто відповів на
поставлене запитання.
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d6.18 Який рівень Вашої довіри політичним партіям?
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Зовсім не довіряю

41.3 34.8 36.1 34.1 28.0 22.2 28.0 28.7 32.8 36.7 40.1 39.1 36.2 40.6 38.2 23.8

2. Переважно не довіряю
3. Важко сказати,
довіряю чи ні
4. Переважно довіряю
5. Цілком довіряю
Не відповіли
Середній бал*

22.2 27.1 27.0 27.6 31.9 31.3 32.9 31.7 36.9 31.6 31.8 35.1 39.2 34.3 38.3 34.7
33.3 34.0 32.7 30.6 31.2 36.6 29.4 31.8 24.2 24.6 24.2 19.9 19.7 18.2 18.1 30.1
2.2
1.1
0.0
2.0

2.4
0.8
0.9
2.1

3.1
0.7
0.5
2.1

6.2
1.1
0.6
2.1

7.6
0.9
0.4
2.2

8.6
1.2
0.1
2.4

8.8
0.7
0.1
2.2

6.9
0.8
0.2
2.2

5.1
0.7
0.3
2.0

5.9
0.7
0.4
2.0

3.2
0.6
0.2
1.9

4.8
0.2
0.8
1.9

4.2
0.5
0.2
1.9

5.6
0.4
0.9
1.9

5.1 10.2
0.4 1.2
0.0 0.0
1.9 2.3

* Середній бал розраховувався для 5-ти бальної шкали, де 1 – повна недовіра, а 5 – повна довіра. Відповідно, чим більше середній
бал (чим ближче він до 5), тим більшим є рівень довіри. Середній бал розраховувався для тих респондентів, хто відповів на
поставлене запитання.

Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í

1. Зовсім не довіряю
2. Переважно не довіряю
3. Важко сказати, довіряю чи ні
4. Переважно довіряю
5. Цілком довіряю
Не відповіли
Середній бал*

2002 2004 2005 2006 2008
1. Зовсім не довіряю
38.5 32.2 21.0 19.3 18.2
2. Переважно не довіряю
23.6 24.0 27.5 27.3 28.7
3. Важко сказати, довіряю чи ні 28.4 28.5 32.3 33.3 31.7
4. Переважно довіряю
8.1 13.2 17.7 18.3 19.2
5. Цілком довіряю
1.3 2.0 1.3 1.6 1.8
Не відповіли
0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
Середній бал*
2.1 2.3 2.5 2.6 2.6

2010
35.3
31.8
22.6
9.2
0.8
0.2
2.1

2012
30.2
31.4
25.2
12.2
0.7
0.2
2.2

2013
31.0
31.0
24.6
11.8
1.1
0.6
2.2

2014
30.5
30.3
28.6
9.4
0.7
0.6
2.2

2015
33.7
33.0
20.7
11.2
0.6
0.8
2.1

2016
34.1
37.8
18.3
8.7
0.4
0.7
2.0

2017
33.8
33.3
18.2
13.1
1.1
0.5
2.1

2018
31.0
32.7
22.9
12.4
1.0
0.0
2.2

2019
23.7
31.0
26.0
18.0
1.3
0.0
2.4
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* Середній бал розраховувався для 5-ти бальної шкали, де 1 – повна недовіра, а 5 – повна довіра. Відповідно, чим більше
середній бал (чим ближче він до 5), тим більшим є рівень довіри. Середній бал розраховувався для тих респондентів, хто
відповів на поставлене запитання.

d6.24 Який рівень Вашої довіри благодійним фондам, громадським асоціаціям і об’єднанням?
1. Зовсім не довіряю
2. Переважно не довіряю
3. Важко сказати, довіряю чи ні
4. Переважно довіряю
5. Цілком довіряю
Не відповіли
Середній бал*

2004
27.3
22.5
34.9
12.2
3.0
0.1
2.4

2005
22.7
25.7
37.8
12.0
1.5
0.2
2.4

2006
23.2
26.8
37.8
10.3
1.9
0.0
2.4

2008
19.3
23.7
40.6
15.0
1.3
0.1
2.6

2010
22.2
25.2
36.9
13.7
1.8
0.1
2.5

2012
18.8
25.1
42.4
12.4
1.2
0.1
2.5

2013
17.6
23.9
40.4
16.3
1.4
0.4
2.6

2014
23,2
23,6
38,3
13
1,8
0.1
2.5

2015
14.5
18.9
32.4
28.7
4.8
0.6
2.9

2016
12.9
21.4
34.4
28.4
2.7
0.2
2.9

2017
16.1
16.8
29.2
31.9
5.6
0.4
2.9

2018
15.7
22.6
34.3
25.3
2.2
0.0
2.8

2019
11.6
17.5
32.9
33.0
5.0
0.0
3.0

* Середній бал розраховувався для 5-ти бальної шкали, де 1 – повна недовіра, а 5 – повна довіра. Відповідно, чим більше
середній бал (чим ближче він до 5), тим більшим є рівень довіри. Середній бал розраховувався для тих респондентів, хто
відповів на поставлене запитання.

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

d6.22 Який рівень Вашої довіри банкам?

2016
6.0
9.5
37.1
41.3
6.0
0.1
3.3

2017
6.9
7.8
26.8
46.2
11.9
0.4
3.5

2018
8.9
12.9
38.7
34.3
5.2
0.0
3.1

Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í

2015
5.9
8.3
34.1
42.9
8.2
0.7
3.4

d6.25 Який рівень Вашої довіри вченим України?
1. Зовсім не довіряю
2. Переважно не довіряю
3. Важко сказати, довіряю чи ні
4. Переважно довіряю
5. Цілком довіряю
Не відповіли
Середній бал*

2016
5.6
12.8
28.2
44.2
9.0
0.2
3.4

2017
8.9
11.7
23.4
42.9
12.8
0.3
3.4

2018
8.7
14.2
30.9
39.4
6.7
0.0
3.2

2019
6.2
8.9
28.8
45.1
11.0
0.0
3.5

2019
7.5
11.7
25.4
46.3
9.1
0.0
3.4

* Середній бал розраховувався для 5-ти бальної шкали, де 1 – повна недовіра,
а 5 – повна довіра. Відповідно, чим більше середній бал (чим ближче він до 5),
тим більшим є рівень довіри. Середній бал розраховувався для тих
респондентів, хто відповів на поставлене запитання.

2015
7.4
10.0
23.4
44.3
14.3
0.6
3.5

d6.26 Який рівень Вашої довіри волонтерам?
1. Зовсім не довіряю
2. Переважно не довіряю
3. Важко сказати, довіряю чи ні
4. Переважно довіряю
5. Цілком довіряю
Не відповіли
Середній бал*

2019
9.8
15.6
44.2
27.4
3.0
0.0
3.0

* Середній бал розраховувався для 5-ти бальної шкали, де 1 – повна недовіра,
а 5 – повна довіра. Відповідно, чим більше середній бал (чим ближче він до 5),
тим більшим є рівень довіри. Середній бал розраховувався для тих
респондентів, хто відповів на поставлене запитання.

d6.27 Який рівень Вашої довіри Інтернету?
1. Зовсім не довіряю
2. Переважно не довіряю
3. Важко сказати, довіряю чи ні
4. Переважно довіряю
5. Цілком довіряю
Не відповіли
Середній бал*

* Середній бал розраховувався для 5-ти бальної шкали, де 1 – повна недовіра,
а 5 – повна довіра. Відповідно, чим більше середній бал (чим ближче він до 5),
тим більшим є рівень довіри. Середній бал розраховувався для тих
респондентів, хто відповів на поставлене запитання.
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Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

51.1
0.8

22.3

2019
5.6
9.3
10.9

2.2
0.0

2.9

2019
73.8
14.7
6.4

0.7
0.0

3.5

2019
81.6
10.9
3.3

Міжнаціональні відносини і мова спілкування
en1. Якою мірою Ви володієте українською мовою?
Можу вільно говорити, читати та писати цією мовою
Можу вільно читати та писати, але маю проблеми при розмові
Можу вільно читати цією мовою, але не пишу і не розмовляю
В основному розумію цю мову, але в розмові і в читанні маю
певні проблеми
Практично не розумію цієї мови
Не відповіли

en2. Якою мірою Ви володієте російською мовою?
Можу вільно говорити, читати та писати цією мовою
Можу вільно читати та писати, але маю проблеми при розмові
Можу вільно читати цією мовою, але не пишу і не розмовляю
В основному розумію цю мову, але в розмові і в читанні маю
певні проблеми
Практично не розумію цієї мови
Не відповіли

en3. Якою мірою Ви володієте англійською мовою?
Можу вільно говорити, читати та писати цією мовою
Можу вільно читати та писати, але маю проблеми при розмові
Можу вільно читати цією мовою, але не пишу і не розмовляю
В основному розумію цю мову, але в розмові і в читанні маю
певні проблеми
Практично не розумію цієї мови
Не відповіли
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1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Переважно
українською
Переважно
російською
І українською,
і російською
(залежно від
обставин)
Іншою
Не відповіли

36.8 36.7 36.9 37.6 39.1 38.2 38.4 38.0 42.0 41.7 42.9 38.7 43.2 43.0 42.2 41.0 43.8 45.0
29.0 32.4 33.1 33.4 36.0 33.2 34.3 39.2 36.8 34.9 35.4 37.9 31.2 25.6 32.2 28.7 31.4 30.2
32.0 29.4 29.6 28.4 24.8 28.0 26.3 22.6 19.9 22.1 20.9 22.8 24.7 30.4 25.4 29.2 24.8 24.1
2.0
0.2

0.7
0.8

0.4
0.0

0.5
0.1

0.2
0.0

0.5
0.1

0.9
0.1

0.3
0.0

0.8
0.4

0.9
0.4

0.3
0.4

0.6
0.1

0.7
0.2

0.6
0.4

0.1
0.1

0.6
0.5

0.0
0.0

0.2
0.5

e7. Чи вважаєте Ви за необхідне надати російській мові статусу офіційної в Україні (при збереженні
української як державної мови)?
Ні
Важко сказати
Так
Не відповіли

1996
32.9
16.1
50.9
0.0

1998
37.0
15.3
47.6
0.1

2000
36.2
19.3
44.0
0.5

2002
31.1
20.0
48.6
0.3

2004
32.2
20.0
47.5
0.3

2006
37.6
14.0
48.4
0.0

2008
38.4
13.0
48.6
0.0

2010
39.6
17.0
43.3
0.1

2012
41.6
14.8
43.4
0.2

2013
49.1
14.2
36.5
0.2

2014
49.6
18.1
32.2
0.1

2015
59.9
13.2
25.4
59.9

2016
55.5
14.1
30.3
0.1

2017
54.5
14.9
29.9
0.7

2018
51.7
17.6
30.8
0.0

2019
54.6
13.2
32.2
0.0
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e6. Якою мовою (мовами) Ви переважно спілкуєтеся у Вашій родині (вдома)?

f2. Якою мірою Ви в цілому задоволені своїм становищем у суспільстві на теперішній час?
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Скоріше не задоволений 50.5 62.4 63.4 77.5 69.4 63.2 58.2 49.0 46.6 46.8 51.1 50.5 42.2 53.1 54.1 55.6 45.5 37.7
Важко сказати,
33.0 24.8 25.3 15.2 22.1 23.7 26.4 30.6 31.6 31.4 29.5 31.3 34.0 24.6 23.2 19.9 27.4 27.6
задоволений чи ні
Скоріше задоволений
16.0 12.6 11.3 7.0 8.5 12.2 15.4 20.2 21.5 21.6 19.2 18.2 23.4 22.0 22.5 24.2 27.1 34.7
Не відповіли

0.4 0.3

0.0

0.3

0.0

0.8

0.0

0.3

0.2

0.2

0.3

0.1 0.3

0.2

0.2

0.3

0.0

0.0

f3. Ким Ви себе перш за все вважаєте?
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1992 2000 2002 2004
Мешканцем села, району чи міста,
24.0 31.3 31.6 30.5
в якому Ви живете
Мешканцем регіону (області чи
6.8 6.9 5.9 6.7
кількох областей), де Ви живете
Громадянином України
45.6 41.0 41.0 44.2
Представником свого етносу, нації — — 3.0 3.1
Громадянином колишнього
12.7 12.2 12.7 10.7
Радянського Союзу
Громадянином Європи
3.8 2.8 0.7 0.7
Громадянином світу
6.4 5.6 2.7 2.4
Інше
— — 1.6 1.4
Не відповіли
0.6 0.2 0.8 0.2

2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
27.7 24.5 27.2 29.8 28.6 16.1 22.9 22.0 24.8 22.7 20.8
6.6

9.3

6.6

7.6

7.8

8.0

6.4

6.9

6.3

7.1

5.1

51.6 51.7 51.2 48.4 50.6 64.4 57.3 60.0 56.9 58.6 59.8
1.8 2.6 3.1 1.8 2.0 2.1 3.1 2.9 3.5 3.0 4.2
7.3

9.0

6.9

8.4

6.6

5.4

3.9

3.9

3.2

3.1

3.4

1.3
2.9
0.7
0.1

0.4
1.7
0.6
0.1

0.9
3.1
0.8
0.3

1.2
2.4
0.3
0.1

1.2
2.4
0.6
0.2

1.1
2.1
0.5
0.3

1.3
4.2
0.6
0.4

1.0
2.6
0.5
0.2

1.4
3.3
0.6
0.2

1.9
3.3
0.3
0.1

1.5
4.6
0.4
0.2

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

Соціальне самопочуття і суспільні настрої

f4. Як Ви вважаєте, від чого здебільшого залежить те, як складається Ваше життя?
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019
20.4 28.2 31.2 38.6 28.5 24.0 19.3 18.9 17.5 16.1 16.8 17.5 16.4 15.3 18.3 19.2 17.2
34.9 30.6 27.7 28.1 30.7 28.1 29.3 29.5 30.0 30.6 32.3 31.8 28.2 30.3 31.7 28.2 25.4
25.7 21.3 22.2 18.7 23.7 25.6 28.8 31.8 31.1 31.1 30.5 29.1 30.4 31.1 31.7 33.2 32.1
12.3 10.0 9.2

7.2

8.8 10.7 12.1 10.4 11.9 11.7 10.2 11.8 14.2 15.3 11.7 12.8 15.3

6.6
0.2

7.1
0.4

8.1 11.5 10.2 9.3
0.3 0.2 0.3 0.1

9.2
0.8

9.7
0.0
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2013
1.8
15.8
67.0
15.2
0.2

2015
2.9
30.0
55.8
10.8
0.5

2017
5.2
28.8
56.8
9.0
0.2

2018
3.3
29.9
55.3
11.5
0.0

2019
8.1
36.9
46.0
9.0
0.0

f4.b. А яку особисту вiдповiдальнiсть Ви
несете за стан справ у Вашому мiстi чи селi?
Повну
Часткову
Нiяку
Важко вiдповiсти
Не відповіли

2013
2.1
23.7
57.5
16.1
0.6

2015
3.8
37.8
46.9
10.6
0.9

2017
6.3
39.1
45.4
8.8
0.4

2018
3.7
38.5
47.0
10.8
0.0

6.4
0.2

6.4
0.2

9.8
0.2

f4.c Яку особисту відповідальність Ви несете
за те, хто є Президентом України?

f4.a. А яку особисту вiдповiдальнiсть Ви
несете за стан справ в цiлому в Українi?
Повну
Часткову
Нiяку
Важко вiдповiсти
Не відповіли

9.4 10.5 10.2 9.6 10.6 7.5
0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.4

2019
9.5
43.9
38.2
8.4
0.0

Повну
Часткову
Нiяку
Важко вiдповiсти
Не відповіли

2018
7.3
30.4
53.2
9.1
0.0

2019
24.6
38.0
31.7
5.7
0.0

f4.d Яку особисту відповідальність Ви несете
за те, хто є народними депутатами України?
Повну
Часткову
Нiяку
Важко вiдповiсти
Не відповіли

2018
7.0
30.8
52.7
9.5
0.0

2019
20.8
40.1
32.9
6.2
0.0
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Здебільшого від зовнішніх
обставин
Деякою мірою від мене, але
більше від зовнішніх обставин
Однаковою мірою від мене і
від зовнішніх обставин
Більшою мірою від мене, ніж
від зовнішніх обставин
Здебільшого від мене
Не відповіли

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

2019
79.2
8.4
5.8
1.4
0.9
0.7
3.6
0.0

rs1. Хто, в першу чергу, в Україні має нести відповідальність
за здійснення зовнішньої політики України?
Президент України
Кабінет міністрів України
Верховна Рада України
Політичні партії України
Інші органи влади
Ніхто
Важко сказати
Не відповіли

2019
58.4
21.8
8.5
1.5
3.9
0.8
5.1
0.0

rs2. Хто, в першу чергу, в Україні має нести відповідальність
за здійснення оборонної політики України?
Президент України
Кабінет міністрів України
Верховна Рада України
Політичні партії України
Інші органи влади
Ніхто
Важко сказати
Не відповіли

2019
25.1
44.5
21.2
2.8
1.5
0.7
4.2
0.0

rs3. Хто, в першу чергу, в Україні має нести відповідальність
за здійснення економічної політики України?
Президент України
Кабінет міністрів України
Верховна Рада України
Політичні партії України
Інші органи влади
Ніхто
Важко сказати
Не відповіли
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2019
20.1
31.0
30.1
9.4
3.7
1.3
4.4
0.0

rs4. Хто, в першу чергу, в Україні має нести відповідальність
за здійснення соціальної політики України?
Президент України
Кабінет міністрів України
Верховна Рада України
Політичні партії України
Інші органи влади
Ніхто
Важко сказати
Не відповіли

2019
17.0
33.4
22.9
5.7
12.7
1.2
7.1
0.0

rs5. Хто, в першу чергу, в Україні має нести відповідальність за
здійснення політики в сфері освіти, культури, науки України?
Президент України
Кабінет міністрів України
Верховна Рада України
Політичні партії України
Інші органи влади
Ніхто
Важко сказати
Не відповіли

2019
79.7
14.1
4.1
1.5
0.6
0.0

rs7. Як Ви вважаєте, якою мірою відповідальним за ситуацію
в країні є Президент України?
Цілком відповідальні
Скоріше відповідальні
Важко відповісти
Скоріше невідповідальні
Зовсім невідповідальні
Не відповіли
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2019
71.3
19.1
5.5
2.4
1.7
0.0

rs8. Як Ви вважаєте, якою мірою відповідальною за
ситуацію в країні є Верховна Рада України?
Цілком відповідальні
Скоріше відповідальні
Важко відповісти
Скоріше невідповідальні
Зовсім невідповідальні
Не відповіли

2019
56.0
27.0
9.4
4.9
2.7
0.0

rs9. Як Ви вважаєте, якою мірою відповідальною за
ситуацію в країні є судова система України?
Цілком відповідальні
Скоріше відповідальні
Важко відповісти
Скоріше невідповідальні
Зовсім невідповідальні
Не відповіли

2019
64.9
22.9
6.0
4.4
1.8
0.0

rs10. Як Ви вважаєте, якою мірою відповідальним за
ситуацію в країні є Кабінет Міністрів України?
Цілком відповідальні
Скоріше відповідальні
Важко відповісти
Скоріше невідповідальні
Зовсім невідповідальні
Не відповіли
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2019
44.3
37.0
11.2
5.7
1.8
0.0

rs11. Як Ви вважаєте, якою мірою відповідальними за
ситуацію в країні є регіональні (обласні) органи
виконавчої влади держави?
Цілком відповідальні
Скоріше відповідальні
Важко відповісти
Скоріше невідповідальні
Зовсім невідповідальні
Не відповіли

2019
43.3
37.7
10.4
6.5
2.1
0.0

rs12. Як Ви вважаєте, якою мірою відповідальними за
ситуацію в країні є місцеві (районні) органи виконавчої
влади держави?
Цілком відповідальні
Скоріше відповідальні
Важко відповісти
Скоріше невідповідальні
Зовсім невідповідальні
Не відповіли

2019
37.3
36.0
15.8
8.5
2.4
0.0

rs13. Як Ви вважаєте, якою мірою відповідальними за
ситуацію в країні є громадяни України?
Цілком відповідальні
Скоріше відповідальні
Важко відповісти
Скоріше невідповідальні
Зовсім невідповідальні
Не відповіли

2019
37.7
35.2
16.5
8.3
2.3
0.0

rs14. Як Ви вважаєте, якою мірою відповідальними за
ситуацію в країні є політичні рухи?
Цілком відповідальні
Скоріше відповідальні
Важко відповісти
Скоріше невідповідальні
Зовсім невідповідальні
Не відповіли
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Цілком відповідальні
Скоріше відповідальні
Важко відповісти
Скоріше невідповідальні
Зовсім невідповідальні
Не відповіли

2019
38.8
35.9
15.5
7.2
2.6
0.0

rs16. Як Ви вважаєте, якою мірою
відповідальними за ситуацію в країні є
бізнес (підприємці)?
Цілком відповідальні
Скоріше відповідальні
Важко відповісти
Скоріше невідповідальні
Зовсім невідповідальні
Не відповіли

2019
33.9
35.4
17.4
9.7
3.6
0.0
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f5. Якою мірою Ви задоволені своїм життям загалом?
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Зовсім не задоволений
Скоріше не задоволений
Важко сказати,
задоволений чи ні
Скоріше задоволений
Цілком задоволений
Не відповіли

14.2 16.8 29.6 36.2 25.7 22.2 18.0 12.1 9.9 10.6 11.5 13.4 10.1 15.4 14.5 15.6 11.1 11.1
31.8 31.9 32.2 34.1 35.2 34.4 34.2 31.9 30.9 29.1 31.2 32.1 27.5 32.0 36.4 34.3 32.9 25.0
28.9 27.6 21.4 16.1 21.9 25.8 24.7 26.3 22.9 25.3 26.6 24.2 27.2 18.6 16.0 17.8 21.2 22.8
22.6 20.5 14.9 12.0 15.7 15.6 21.4 27.4 33.5 32.5 28.3 27.6 31.4 30.7 29.0 30.3 31.6 37.0
2.1 2.5 1.8 1.5 1.4 1.9 1.1 2.2 2.6 2.3 2.3 2.6 3.8 2.2 3.9 1.8 3.3 4.1
0.5 0.6 0.0 0.1 0.0 0.2 0.6 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 1.2 0.2 0.2 0.0 0.0
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rs15. Як Ви вважаєте, якою мірою
відповідальним за ситуацію в країні є
місцеве самоврядування?

f6. Чого з наведеного Вам не вистачає?
f6.1 …Вміння жити в нових суспільних умовах
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
52.6 45.5 43.2 39.7 38.3 30.5 34.9 33.2 32.1 32.2 30.9 31.1 33.5 33.1 27.1 25.6
31.8 36.9 37.0 36.6 32.7 36.4 31.2 32.8 34.9 30.3 34.2 31.1 27.5 24.7 30.8 29.5
12.2 10.8 14.2 17.1 24.6 27.7 28.4 28.4 27.2 31.2 30.6 31.4 34.9 37.8 37.6 40.0
3.4 5.6 5.1 6.0 4.2 4.6 5.1 5.2 5.1 5.9 3.9 5.8 3.3 3.7 4.5 4.9
0.0 1.2 0.5 0.7 0.2 0.8 0.4 0.4 0.8 0.4 0.4 0.6 0.8 0.7 0.0 0.0

f6.2 …Здоров’я
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Не вистачає
Важко сказати,
вистачає чи ні
Вистачає
Не цікавить
Не відповіли

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
51.8 56.8 52.0 54.9 49.0 47.3 45.8 46.5 50.1 38.8 41.1 37.8 40.0 40.7 37.1 36.6
17.4 16.5 17.9 13.9 14.1 18.4 18.5 17.1 18.1 20.0 21.4 20.5 15.1 14.6 17.6 20.4
29.7 25.5 28.8 29.7 36.0 33.4 34.9 35.6 31.2 40.1 36.9 40.8 43.8 43.7 43.6 41.8
1.0 0.7 0.9 1.1 0.8 0.4 0.7 0.7 0.6 0.8 0.6 0.7 1.1 0.5 1.8 1.2
0.0 0.5 0.3 0.4 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.5 0.0 0.0

f6.3 …Роботи, що підходить
Не вистачає
Важко сказати,
вистачає чи ні
Вистачає
Не цікавить
Не відповіли

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
46.8 54.8 56.0 54.1 45.5 43.0 37.0 46.5 48.6 44.0 42.3 43.1 43.6 41.2 38.3 39.8
15.6 14.9 12.2 14.6 14.2 15.9 15.9 13.7 15.1 15.5 16.9 15.9 14.4 12.7 16.8 18.0
23.4 17.2 19.0 19.6 25.3 26.4 32.0 24.6 22.6 26.3 28.8 30.4 28.2 33.5 36.1 33.5
14.2 11.7 12.4 10.7 14.9 14.2 14.7 14.9 13.4 13.9 11.9 10.2 13.6 12.0 8.8 8.7
0.0 1.4 0.4 1.1 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0.1 0.5 0.2 0.6 0.0 0.0
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Не вистачає
Важко сказати,
вистачає чи ні
Вистачає
Не цікавить
Не відповіли

Не вистачає
Важко сказати,
вистачає чи ні
Вистачає
Не цікавить
Не відповіли

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
42.9 46.6 43.7 44.9 32.3 25.7 21.0 23.7 24.0 16.3 19.0 22.5 24.6 22.4 19.0 17.9
19.3 20.1 19.1 18.0 16.5 20.4 15.2 17.4 20.9 18.9 15.4 16.5 15.4 15.1 17.5

7.6

33.4 28.0 31.2 31.2 45.5 46.6 57.6 52.4 50.3 60.0 60.4 56.7 54.7 56.7 59.3 58.4
4.4 4.4 5.8 5.3 5.5 6.8 5.9 6.4 4.5 4.4 5.1 3.7 5.1 5.2 4.2 6.1
0.0 1.0 0.2 0.7 0.2 0.5 0.3 0.1 0.3 0.4 0.2 0.7 0.2 0.6 0.0 0.0

f6.5 …Хорошого житла
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Не вистачає
Важко сказати,
вистачає чи ні
Вистачає
Не цікавить
Не відповіли

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
34.7 39.4 35.4 42.4 36.3 36.1 34.1 35.1 38.8 35.4 32.9 33.7 37.1 34.6 30.5 31.1
15.5 18.7 17.8 16.2 15.0 17.3 14.9 15.8 19.1 17.9 18.1 16.3 14.8 14.1 16.1 19.2
46.7 36.7 41.9 36.0 43.4 42.7 46.3 45.6 39.1 42.6 45.0 46.1 44.3 47.8 49.8 45.3
3.2 4.1 4.2 5.0 5.1 3.4 4.4 3.4 2.7 3.6 3.7 3.3 3.7 3.1 3.6 4.4
0.0 1.0 0.6 0.6 0.2 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.6 0.1 0.4 0.0 0.0

f6.6 …Сучасних економічних знань
Не вистачає
Важко сказати,
вистачає чи ні
Вистачає
Не цікавить
Не відповіли

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
48.1 44.2 42.3 46.2 46.3 38.6 38.2 38.5 39.6 35.0 37.1 39.7 38.1 40.9 34.9 35.8
20.3 24.6 22.3 23.4 20.7 24.4 21.8 22.6 26.1 26.2 27.2 23.1 21.7 20.1 24.7 24.5
9.7 8.6 11.4 11.6 15.4 18.2 21.2 19.0 18.1 18.7 19.8 22.7 22.6 24.5 27.9 27.0
21.9 21.7 23.6 18.2 17.3 18.3 18.5 19.8 15.9 19.9 15.8 13.9 17.3 14.0 12.4 12.7
0.0 0.9 0.4 0.7 0.3 0.5 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.5 0.3 0.5 0.0 0.0

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

f6.4 …Необхідного одягу

f6.7 …Упевненості в своїх силах
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
34.4 33.5 34.7 35.7 29.9 29.0 29.7 28.2 34.6 29.1 28.6 27.5 30.8 32.7 26.6 30.2
31.4 35.5 32.9 29.4 28.8 28.8 26.5 27.1 29.0 27.6 27.8 25.0 22.1 21.7 25.8 25.3
30.5 26.6 29.5 31.3 37.6 39.4 40.4 42.1 34.1 40.5 40.9 44.0 43.4 43.0 44.7 41.1
3.7 3.4 2.5 3.0 3.3 2.3 3.1 2.6 2.1 2.6 2.6 2.8 3.4 2.1 2.8 3.4
0.0 0.9 0.4 0.7 0.4 0.4 0.4 0.1 0.3 0.2 0.1 0.7 0.3 0.5 0.0 0.0

f6.8 …Необхідної медичної допомоги
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Не вистачає
Важко сказати,
вистачає чи ні
Вистачає
Не цікавить
Не відповіли

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
58.4 62.8 61.9 63.4 55.8 54.2 48.4 52.1 57.4 45.7 47.9 48.9 53.0 52.8 44.7 44.0
22.9 21.2 19.4 17.3 20.9 23.3 23.1 20.8 20.8 25.4 25.6 21.5 18.0 17.6 20.8 23.9
14.8 10.7 13.6 14.2 18.8 18.2 25.4 22.9 18.5 24.7 21.8 25.1 24.0 26.3 29.4 28.4
3.8 4.4 4.8 4.5 4.3 3.8 2.9 3.8 2.8 3.7 4.5 3.8 4.8 2.7 5.1 3.7
0.0 1.0 0.3 0.6 0.2 0.5 0.2 0.4 0.4 0.5 0.1 0.6 0.2 0.6 0.0 0.0

f6.9 …Модного та красивого одягу
Не вистачає
Важко сказати,
вистачає чи ні
Вистачає
Не цікавить
Не відповіли

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
44.3 48.7 44.0 44.8 41.3 35.2 32.3 35.6 36.3 29.6 28.0 33.5 34.8 35.1 29.1 27.2
17.9 14.7 15.8 17.3 13.9 19.2 18.3 16.7 18.3 20.2 20.1 18.3 15.4 16.4 17.3 17.7
9.9 8.3 10.2 10.8 14.9 20.1 23.4 21.4 20.6 22.1 25.9 21.9 25.6 25.1 32.4 32.2
27.8 27.3 29.8 26.6 29.5 24.9 25.6 26.2 24.4 27.7 26.0 25.4 24.1 23.1 21.2 22.9
0.0 0.9 0.2 0.4 0.4 0.6 0.4 0.2 0.3 0.4 0.1 0.9 0.1 0.3 0.0 0.0

Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í

Не вистачає
Важко сказати,
вистачає чи ні
Вистачає
Не цікавить
Не відповіли

Не вистачає
Важко сказати,
вистачає чи ні
Вистачає
Не цікавить
Не відповіли

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
35.5 37.6 32.0 40.2 33.0 30.9 27.0 27.4 28.8 23.7 22.8 29.0 26.6 27.2 23.1 24.1
18.3

17.8 16.2 15.1 15.4 16.7 14.5 15.1 17.2 17.9 15.9 16.1 13.8 13.6 17.2

17.5

32.6
13.6
0.0

29.4 35.4 28.9 38.7 40.0 45.9 46.4 42.9 48.3 49.2 44.7 48.0 50.1 48.6
14.3 16.0 15.2 12.7 11.9 12.0 10.9 10.6 9.7 11.7 9.4 11.2 8.7 11.1
0.9 0.3 0.5 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 0.4 0.3 0.8 0.4 0.4 0.0

46.8
11.6
0.0

f6.11 …Сучасних політичних знань
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Не вистачає
Важко сказати,
вистачає чи ні
Вистачає
Не цікавить
Не відповіли

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
35.6 33.6 28.7 31.0 34.6 27.5 27.5 24.7 29.3 28.1 27.2 30.3 27.3 32.1 28.6 28.2
23.2 26.7 24.5 25.1 22.1 25.2 23.4 23.6 25.1 24.3 27.4 24.4 20.4 19.8 24.9 25.2
12.1 9.4 15.4 14.6 15.4 21.3 24.4 22.4 20.2 22.1 25.0 25.4 26.0 25.0 25.6 27.2
29.1 29.0 31.0 28.6 27.6 25.6 24.4 29.3 25.1 25.2 19.9 19.2 26.2 22.4 20.9 19.4
0.0 1.2 0.3 0.7 0.3 0.4 0.3 0.1 0.4 0.3 0.4 0.7 0.1 0.7 0.0 0.0

f6.12 …Рішучості в досягненні своїх цілей
Не вистачає
Важко сказати,
вистачає чи ні
Вистачає
Не цікавить
Не відповіли

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
26.7 31.1 31.2 31.8 29.2 28.3 27.2 27.9 33.8 29.0 27.6 28.0 30.0 32.2 29.8 28.9
37.1 39.8 33.3 31.9 31.6 30.3 27.1 29.7 28.7 31.9 31.9 26.2 24.5 22.1 26.3 27.2
26.2 19.7 25.4 27.0 31.5 33.2 37.5 34.9 31.2 33.4 35.5 39.6 38.1 40.4 38.4 37.0
10.0 8.7 10.0 8.8 7.7 7.6 7.6 7.4 5.8 5.3 4.7 5.5 7.0 4.7 5.4 6.9
0.0 0.8 0.2 0.6 0.1 0.5 0.6 0.1 0.5 0.4 0.3 0.7 0.4 0.6 0.0 0.0

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

f6.10 …Необхідних меблів

f6.13 …Юридичної допомоги для захисту своїх прав та інтересів
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
46.9 52.4 50.0 56.0 57.2 47.3 48.4 49.4 54.4 49.2 47.6 49.0 42.4 46.7 43.6 42.3
29.1 28.7 25.9 23.3 22.7 27.4 25.4 25.2 25.7 27.3 28.9 23.9 23.4 20.2 26.1 26.2
8.1 5.5 8.8 8.3 9.4 12.9 14.8 12.8 10.8 14.2 13.4 15.2 19.9 19.7 20.1 20.4
15.9 12.6 15.0 11.8 10.5 11.8 11.0 12.2 8.4 9.1 9.7 11.4 14.1 12.8 10.3 11.1
0.0 0.9 0.4 0.6 0.2 0.5 0.4 0.4 0.7 0.2 0.4 0.4 0.2 0.6 0.0
0.0

f6.14 …Можливості повноцінно проводити відпустку
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Не вистачає
Важко сказати,
вистачає чи ні
Вистачає
Не цікавить
Не відповіли

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
68.0 63.6 65.1 59.0 52.9 53.6 58.8 60.6 58.2 55.3 62.4 62.1 61.7 54.5 50.1
13.0

12.4

12.6

13.9

19.7

17.1

14.9

15.8

16.2

18.8

13.2

11.7

12.5

17.9

18.1

5.1
13.0
0.8

8.1
15.6
0.3

8.7
13.1
0.6

13.9
12.9
0.2

14.9
11.9
0.5

16.8
12.2
0.3

14.8
11.4
0.1

14.1
9.0
0.5

15.6
9.1
0.6

16.9
8.4
0.5

16.1
7.7
0.6

17.3
8.8
0.1

17.3
7.8
0.7

20.2
7.4
0.0

25.0
6.8
0.0

f6.15 …Можливості мати додатковий заробіток
Не вистачає
Важко сказати,
вистачає чи ні
Вистачає
Не цікавить
Не відповіли

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
55.6 55.9 48.8 39.3 44.8 41.0 47.2 51.1 47.7 46,9 49.3 47.7 47.3 42.2 38.7
18.5

16.2

19.6

20.7

18.2

16.8

16.6

16.2

19.2

18,4

15.9

16.2

12.5

18.2

19.5

9.3
15.2
1.3

11.7
16.1
0.2

13.2
17.7
0.7

21.3
18.6
0.2

18.9
17.5
0.5

23.8
17.9
0.5

17.6
18.4
0.2

15.9
16.3
0.6

16.4
16.3
0.4

19,9
14,5
0.3

20.4
13.5
0.9

19.9
15.9
0.3

24.4
15.0
0.8

28.0
11.6
0.0

30.0
11.8
0.0

Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í

Не вистачає
Важко сказати,
вистачає чи ні
Вистачає
Не цікавить
Не відповіли

Не вистачає
Важко сказати,
вистачає чи ні
Вистачає
Не цікавить
Не відповіли

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
60.6 57.8 49.6 37.4 35.7 32.2 32.4 31.8 23.3 26.6 32.0 34.3 31.9 25.1 24.0
18.2

17.2

17.5

17.8

19.4

17.5

17.8

21.5

21.4

21.4

18.8

15.2

14.1

19.0

17.3

19.4
1.0
0.8

22.8
1.9
0.3

29.6
2.7
0.6

41.6
2.4
0.7

42.3
2.0
0.6

47.5
2.4
0.4

47.3
2.3
0.2

44.3
1.8
0.6

52.4
2.5
0.3

50.0
1.8
0.2

46.2
2.3
0.8

47.9
2.2
0.4

51.8
1.6
0.6

53.2
2.7
0.0

55.3
3.4
0.0

f6.17 …Ініціативи і самостійності у розв’язанні життєвих проблем
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Не вистачає
Важко сказати,
вистачає чи ні
Вистачає
Не цікавить
Не відповіли

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
26.3 24.5 27.8 29.0 22.7 23.6 22.4 23.9 28.7 25.7 23.2 23.6 26.0 24.9 22.5 22.5
36.7 41.4 32.7 33.7 31.7 31.7 27.2 28.3 30.6 30.6 31.3 25.2 24.5 22.3 26.9 25.6
30.4 28.1 33.6 32.0 40.0 40.0 45.2 43.3 36.0 38.8 41.7 46.9 45.3 48.4 47.4 46.7
6.6 5.0 5.5 4.8 5.2 4.3 4.8 4.3 4.3 4.4 3.6 3.3 4.0 3.8 3.2 5.2
0.0 0.9 0.3 0.6 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 0.6 0.2 0.9 0.2 0.6 0.0 0.0

f6.18 …Повноцінного дозвілля
Не вистачає
Важко сказати,
вистачає чи ні
Вистачає
Не цікавить
Не відповіли

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
53.5 53.3 51.9 51.6 44.9 41.4 44.1 45.7 47.3 46.7 42.4 49.3 53.3 49.4 44.0 40.3
22.5 24.5 19.7 22.6 22.2 23.9 21.5 22.1 21.9 23.1 23.5 19.3 14.6 17.2 21.6 22.3
14.9 12.8 18.3 16.2 22.6 24.4 26.3 25.2 23.1 21.6 26.4 25.3 26.8 27.2 29.3 32.1
9.1 8.6 9.7 9.1 10.0 9.6 7.8 6.8 7.2 8.2 7.4 5.4 5.2 5.5 5.1 5.3
0.0 0.9 0.4 0.5 0.3 0.6 0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.7 0.1 0.7 0.0 0.0

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

f6.16 …Можливості купувати найнеобхідніші продукти

f6.19 …Можливості працювати з повною віддачею
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
38.9 44.5 45.5 38.0 30.2 30.1 27.2 32.7 35.0 33.1 29.4 31.2 33.6 29.5 29.7 27.2
24.3 23.0 20.9 21.9 21.6 22.8 20.7 20.1 24.2 23.1 23.7 21.9 19.2 19.9 20.8 24.6
26.1 20.7 23.0 28.0 33.5 35.1 39.3 37.5 28.7 32.1 36.4 34.6 35.3 40.2 41.3 40.1
10.6 10.8 10.2 11.5 14.2 11.5 12.5 9.5 11.7 11.2 10.2 10.9 11.8 9.8 8.2 8.1
0.0 0.9 0.3 0.7 0.4 0.6 0.4 0.2 0.4 0.5 0.3 1.4 0.1 0.6 0.0 0.0

f6.20 …Можливості харчуватися відповідно до своїх смаків
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Не вистачає
Важко сказати,
вистачає чи ні
Вистачає
Не цікавить
Не відповіли

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
72.1 77.2 72.8 71.0 61.1 53.6 48.9 49.8 51.9 47.2 43.8 49.8 55.3 52.1 42.9 37.8
14.6 13.9 13.8 13.3 15.9 20.1 19.0 20.8 21.9 23.2 25.3 19.8 15.0 17.7 19.9 20.5
11.8
1.6
0.0

7.3
1.0
0.6

11.4 12.2 18.8 24.2 29.5 26.8 23.8 26.4 27.9 27.0 27.0 27.9 34.9 39.1
1.8 2.8 4.0 1.8 2.2 2.4 2.1 2.8 2.7 2.7 2.6 1.8 2.2 2.6
0.2 0.6 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.8 0.1 0.5 0.0 0.0

f6.48 …Упевненості у власному майбутньому
1. Не вистачає
2. Важко сказати, вистачає чи ні
3. Вистачає
4. Не цікавить
Не відповіли

2002
72.2
18.7
6.7
1.9
0.6

2005
66.9
20.4
11.2
1.4
0.1

2006
67.1
22.6
8.4
1.3
0.6

2008
64.4
21.3
12.8
1.3
0.1

2010
63.8
23.3
11.8
1.1
0.1

2012
72.3
19.4
6.7
1.4
0.2

2014
66.3
21.6
11.1
0.8
0.3

2019
48.1
23.3
26.0
2.6
0.0

Інтегральний Індекс соціального самопочуття*
ІІСС-20

1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2011 2012 2014 2016 2017 2018 2019
35.1 33.7 34.8 34.8 37.3 36.8 38.3 39.4 38.6 38.8 37.4 39.5 38.9 39.2 40.7 40.9

* Діапазон шкали соціального самопочуття ІІСС-20 — від 20 до 60 балів; 40 балів — середнє значення (умовний нуль),
нижче якого перебувають показники негативного рівня задоволення потреб.

Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í

Не вистачає
Важко сказати,
вистачає чи ні
Вистачає
Не цікавить
Не відповіли

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

0.1

50.5

23.4

26.0

2019

dm8. Як Ви вважаєте, дотримання якого з цих трьох принципів є
найбільш важливим для нашого суспільства?
Держава повинна сприяти благополуччю якомога більшої кількост
людей, навіть якщо це призведе до зменшення благополуччя
меншості
Держава повинна забезпечувати індивідуальну свободу громадян
Держава повинна створити умови, коли кожен буде займати
ту позицію в суспільстві, яка відповідає його здібностям
Не відповіли

2019
27.5
40.6
15.2
1.2
15.5
0.0

dm9. А тепер скажіть, в якій мірі, на Вашу думку, обраний
Вами принцип виконується в Україні?
Зовсім не виконується
Скоріше не виконується
Скоріше виконується
Повністю виконується
Важко сказати
Не відповіли

2019
44.3
10.5
1.8
34.5
1.4
2.2
2.1
3.2
0.0

in1. Звідки Ви головним чином отримуєте інформацію про
політичні та економічні події в Україні?
Інформаційно-розважальні телеканали (1+1, Інтер, СТБ та інші)
Спеціалізовані інформаційні канали (112, NewsOne, Прямий тощо)
Газети, журнали
Інтернет
Радіо
Друзі, знайомі
Не отримую інформації про політичні та економічні події
Важко відповісти
Не відповіли

2016
94.6
13.3
1.6
5.7
2.0
1.5
3.3
0.0

2017
90.1
10.9
0.8
9.1
2.1
1.4
6.1
0.1

2018
88.6
11.2
1.2
6.3
1.4
1.7
7.3
0.0

2019
92.0
8.7
1.2
7.3
1.7
1.2
5.0
0.0

MA4. Де в основному знаходяться джерела інформації, з
яких Ви отримуєте новини?*
Україна
Росія
Інші республіки колишнього СРСР
Європа
США/Канада
Інші країни
Важко відповісти
Не відповіли

* Можливо було обирати кілька варіантів відповідей водночас.
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f8. Як Ви вважаєте, чого люди бояться зараз найбільше?*
19922000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 201520162017 2018 2019
68.0 71.0 61.5 54.9 43.2 43.1 43.2 45.5 49.3 42.5 41.3 51.3 42.8 43.4 41.4
60.3 86.4 73.0 67.9 64.9 54.4 80.1 79.4 78.1 60.2 70.3 72.6 60.6 57.8 52.6
14.2 17.9 16.4 10.5 6.6 6.7 6.9 6.8 9.5 59.6 51.8 42.7 38.3 36.9 41.1
48.9 27.7 17.9 12.8 19.2 18.5 12.7 10.7 14.3 35.0 20.1 24.9 17.4 20.1 20.3
— — 8.0 6.4 8.4 7.2 6.1 5.6 8.6 12.3 7.8 11.2 8.2 14.7 13.7
—

— 11.0 7.4 7.8 10.1 9.2 9.8 7.4 13.9 15.1 20.4 13.2 12.3 10.9

13.2 16.5 39.1 35.3 34.2 29.9 43.2 35.7 36.4 36.0 38.7 37.8 33.5 27.4 26.0
13.2 11.3 7.3 5.2 7.9 7.4 9.9 7.7 7.5 12.0 13.1 10.9 11.1 11.3 16.1
50.3
21.2
—
66.4
11.6
17.2

71.8
21.4
—
77.2
11.8
11.9

51.2
18.6
64.7
71.3
12.0
14.7

45.5
16.1
56.5
75.2
10.2
10.8

33.8
13.4
55.8
80.8
9.3
22.9

31.8
16.3
51.6
86.0
10.0
21.9

34.7
15.9
73.8
84.2
9.9
16.7

37.3
16.6
65.8
80.6
14.3
11.8

29.8
18.6
75.4
79.6
18.3
14.4

33.4
32.8
60.8
63.0
16.8
45.9

39.0
26.2
68.5
75.4
17.4
29.3

38.8
28.1
61.0
81.0
20.3
32.5

32.6
21.8
62.7
77.1
17.7
27.9

27.3
21.4
57.0
74.3
19.1
25.6

23.6
20.6
53.2
69.3
12.5
28.8

46.5 40.3 30.4 24.9 22.3 18.1 16.3 16.7 18.6 9.2 12.2 11.9 10.6 12.2 9.0
—
17.2
2.1
2.0
0.3

— 40.6 43.0 38.3 39.2 37.3 34.5 36.6 17.4 19.6 23.7 23.2 23.2 23.1
45.4
6.7
0.8
0.1

33.4
2.8
5.0
0.1

30.7
3.4
2.6
0.1

29.9
2.1
2.6
0.4

* Можливо було обирати кілька варіантів відповідей водночас.

21.2
2.8
2.2
0.2

17.5
1.6
1.3
0.0

23.7
1.6
2.7
0.1

18.4
1.7
4.8
0.1

23.7
5.1
1.8
0.2

25.6
3.7
0.9
1.2

29.4
3.6
1.3
0.1

25.0
1.9
3.2
0.1

31.3
0.5
3.4
0.1

24.0
1.0
3.7
0.0
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Зростання злочинності
Безробіття
Нападу зовнішнього ворога на
Україну
Міжнаціональних конфліктів
Міжрелігійних конфліктів
Напливу біженців, переселенців
і приїжджих
Зупинки підприємств
Повернення до старих порядків
часів застою
Голоду
Масових вуличних безпорядків
Невиплати зарплат, пенсій тощо
Зростання цін
Встановлення диктатури в країні
Розпаду України як держави
Наслідків катастрофи на
Чорнобильській АЕС
Зараження загрозливими для життя
інфекціями (туберкульоз, СНІД тощо)
Холоду в квартирі
Інше
По-справжньому нічого не бояться
Не відповіли

f8a. А що з переліченого являє сьогодні найбільші загрози особисто для Вас і Вашої сім'ї?
2019
25.5
36.9
25.0
26.3
10.9
11.2
7.2
4.8
14.3
18.6
11.2
36.5
63.0
28.1
12.2
22.1
8.2
16.4
19.5
17.1
18.8
21.8
17.3
0.2
6.5
0.0

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â
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Зростання злочинності
Безробіття
Напад зовнiшнього ворога на Україну
Розширення і посилення збройного конфлікту на Донбасі
Розташування воєнних баз і ракетно-ядерної зброї НАТО
Мiжнацiональні конфлiкти
Мiжрелiгiйні конфлiкти
Наплив бiженцiв, переселенцiв, мігрантів
Зупинка пiдприємств
Голод
Масові вуличні безпорядки
Невиплати зарплат, пенсiй тощо
Зростання цiн
Зменшення розміру моєї заробітної плати
Встановлення диктатури у країні
Розпад України як держави
Наслiдки катастрофи на Чорнобильськiй АЕС
Нові аварії і катастрофи на атомних електростанціях і промислових підприємствах,
пожежі на армійських складах боєприпасів
Терористичні акти
Посилення соціально-економічної нерівності
Зараження небезпечними для життя iнфекцiями (туберкульоз, СНiД тощо)
Холод в квартирi
Втрата житла внаслідок неможливості сплати житлово-комунальних послуг
Інше
Нiчого з цього не загрожує мені і моїй сімТї
Не відповіли

r5. Якою мiрою Ви пристосувалися до теперiшньоi життєвої ситуацiї?
2003 2007 2009 2012 2013 2014 2015 2019
8.3

16.0 18.0 15.4 16.5 15.8 18.0 25.4

30.6 32.5 33.4 26.1 34.4 27.2 33.9 35.6
36.1 37.6 33.9 31.8 30.6 32.1 32.6 25.3
24.9 13.9 14.3 24.8 18.4 24.7 15.1 13.7
0.1
0
0.4 1.9 0.1 0.2 0.4 0.0

z28. У чому Ви вбачаєте сенс життя?*
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У душевному спокої, у згоді з самим собою, у єднанні з природою
У реалізації творчих задумів
У досягненні висот професійної кар’єри
У популярності, публічному визнанні своїх заслуг
У сімейному благополуччі, у дітях та онуках як своєму продовженні
У великому коханні до жінки/чоловіка
У соціальній справедливості, громадянській злагоді
У демократичному розвитку суспільства
У матеріальному добробуті
У можливості жити заради власного задоволення
У тому, щоб бути сучасним, опановувати та використовувати нові технології
У тому, щоб успішно планувати та організовувати свої дії
У чомусь іншому
Ні в чому
Важко відповісти
Не відповіли
* Можливо було обирати кілька варіантів відповідей водночас.

2019
43.2
15.6
18.9
5.4
66.9
18.1
32.6
17.2
53.1
22.7
14.8
23.8
0.1
1.2
2.6
0.0
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Активно включився в нове життя, ринковi вiдносини
видаються менi природним способом життєдiяльностi
Перебуваю в постiйному пошуку себе в теперiшньому життi
Не маю бажання пристосовуватися до теперiшньоi ситуацiї,
живу як доведеться, чекаю змiн на краще
Важко вiдповiсти
Не відповіли
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Все не так погано, і можна жити
Жити важко, але можна терпіти
Терпіти наше тяжке становище
вже неможливо
Важко сказати
Не відповіли

1998 2000 2005 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.1 4.4 17.9 13.4 11.7 9.5 9.2 11.1 5.3 5.0 8.7 7.3 8.7 20.5
30.6 38.9 51.4 48.5 53.5 53.4 48.8 46.8 45.1 42.4 38.0 36.8 36.3 45.2
59.9 50.4 21.1 29.1 27.3 29.8 33.1 33.4 38.7 45.2 48.2 47.8 46.2 27.5
5.4
0.1

6.1
0.2

9.6
0.0

8.9
0.0

7.4
0.2

7.3
0.0

8.7
0.2

8.7 10.8 6.6
0.1 0.2 0.8

5.0
0.1

7.9
0.2

8.9
0.0

6.8
0.0

f10. Як Ви вважаєте, у найближчий рік наше життя більш або менш налагодиться
чи ніякого покращення не відбудеться?
1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ніякого покращення не буде 70.3 56.2 43.8 42.7 18.3 35.2 44.0 26.1 51.3 59.4 39.9 51.7 59.0 48.4 52.1 25.2
Важко сказати
18.7 24.3 43.1 38.8 41.5 43.2 36.3 43.2 33.7 28.1 37.6 27.3 24.8 29.2 30.8 29.5
Більш-менш налагодиться
11.1 19.3 13.0 18.4 40.2 21.6 19.6 30.6 14.9 12.0 22.3 19.0 16.0 21.2 17.1 45.2
Не відповіли
0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.4 0.3 2.0 0.2 1.2 0.0 0.0

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

f9. Як Ви вважаєте, яке з наведених нижче висловлювань більше відповідає ситуації,
що склалася в країні?

str2. Які настрої, почуття, переживання з наведеного нижче переліку найточніше описують,
на Вашу думку, психологічну атмосферу в нашому суспільстві на сьогоднішній день?*
2017
21.4
13.8
21.8
37.4
33.9
16.1
22.8
25.9
15.6
27.2
39.5
31.9
40.7
0.4
0.9
2.2
0.1

2019
16.4
13.0
13.9
31.2
21.5
10.4
47.8
12.5
7.8
16.5
28.9
21.9
46.7
0.3
1.5
4.4
0.0

* Було можливо обирати не більше 5-ти варіантів відповідей водночас.

r2. Якою мірою Ви пишаєтеся чи не пишаєтеся тим, що є громадянином України?
1. Зовсім не пишаюся
2. Скоріше не пишаюся
3. Важко сказати
4. Скоріше пишаюся
5. Дуже пишаюся
Не відповіли
Середній бал*

2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019
6.6
8.9
5.2
7.1
7.5
7.2
7.9
9.2
5.0
4.9
6.0
5.9
4.4
11.5 15.8
9.7
12.4 11.4 11.9 14.1 15.4
8.4
10.7 10.7
9.4
8.3
40.8 37.7 31.4 35.2 30.5 31.3 35.2 27.3 19.0 24.3 20.9 25.8 17.1
30.8 30.0 38.3 33.2 36.6 38.3 34.9 37.8 49.7 42.0 43.6 43.9 49.2
10.1
7.7
15.3 11.9 13.9 11.1
7.7
9.5
16.9 17.9 18.8 14.9 21.0
0.3
0.0
0.1
0.2
0.0
0.2
0.2
0.8
1.0
0.2
0.0
0.0
0.0
3.3
3.1
3.5
3.3
3.4
3.3
3.2
3.2
3.7
3.6
3.6
3.5
3.7

* Середній бал розраховувався для 5-ти бальної шкали, де 1 – відсутність гордості за українське громадянство, а 5 –
висока міра гордості. Відповідно, чим більшим є середній бал (чим ближче він до 5), тим більшою є гордість за своє
громадянство. Середній бал розраховувався для тих респондентів, які відповіли на поставлене запитання.
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Розгубленість
Байдужість
Відчай
Тривога
Розчарування
Безвихідь
Надія
Обурення
Агресія
Страх
Незахищеність
Напруженість
Бажання змін
Інше
Нічого з переліченого
Важко відповісти
Не відповіли

r7. Якi почуття, виникають у Вас, коли Ви думаєте про МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ?*
2005
33.8
2.7
11.7
6.1
19.5
10.5
9.2
2.8
61.2
24.4
21.5
8.1
0.5
7.1
0.0

2006
25.5
2.8
4.8
11.2
9.8
16
3.4
7.2
50.7
34.4
17.0
11.0
0.5
6.8
0.0

2010
25.1
2.4
3.1
13.3
11.2
17.1
3.3
7.8
56.4
29.1
19.7
16.4
1.1
7.2
0.2

2012
19.7
4.6
1.9
11.1
6.7
12.6
1.4
11.5
46.9
34.4
14.1
17
0.3
8.3
0.1

2013
14.1
4.8
1.4
17.8
5.1
17.1
1.7
11.4
32.1
30.8
11.9
22.0
0.4
10.9
0.1

2015
22.8
2.2
1.7
12.0
7.2
16.6
1.6
10.7
44.2
40.3
11.4
21.0
0.7
4.1
0.1

2016
21.9
1.7
2.3
11.0
7.8
14.0
2.2
10.3
44.4
37.6
10.0
22.9
0.2
5.5
0.1

2017
20.6
2.8
2.7
11.5
8.9
16.5
2.4
11.8
46.7
34.3
14.1
16.9
0.3
5.4
0.1

2018
20.1
3.7
5.1
18.2
11.5
23.4
4.2
14.1
43.4
37.6
15.2
21.1
0.1
5.8
0.0

2019
32.8
2.2
6.8
8.5
16.4
13.8
3.7
6.9
57.9
23.4
22.0
10.7
0.2
3.9
0.0

* Можливо було обирати кілька варіантів відповідей водночас.

js1. Наскільки суспiльство, у якому Ви живете, можна назвати справедливим?
1 (зовсiм несправедливе)
2
3
4
5 (дуже справедливе)
Не відповіли
Середній бал*

2019
20.6
31.2
37.5
9.8
0.9
0.0
2.4

* Середній бал розраховано для 5-ти бальної порядової шкали, де 1 означало найвищу міру несправедливості, а 5 –
найбільшу міру справедливості. Відповідно, чи більшим є середній бал (чим ближчий він до 5), тим більш справедливим
оцінюється суспільство.
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Оптимiзм
Байдужiсть
Радiсть
Безвихiднiсть
Упевненiсть
Розгубленiсть
Задоволенiсть
Песимiзм
Надiя
Тривога
Iнтерес
Страх
Iнше
Важко вiдповiсти
Не відповіли
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2019
71.3
10.8
17.9
0.0

js2. Як Ви вважаєте, економічна система в нашій країні діє
тільки в інтересах багатих чи в інтересах більшості
населення України?
Діє тільки в інтересах багатих
Діє в інтересах більшості населення
Не знаю
Не відповіли

2019
2.4
5.7
28.3
60.4
3.2
0.0

js3. Наскільки справедливою сьогодні в Україні є різниця в
доходах населення?
Цілком справедливо
Скоріше справедлива
Скоріше несправедлива
Зовсім несправедлива
Важко відповісти
Не відповіли

2019
1.6
5.3
27.2
59.5
6.4
0.0

js4. Наскільки справедливим сьогодні в Україні є розподіл
багатства (нерухомість, фінансові накопичення, товари
тривалого вжитку тощо)?
Цілком справедливий
Скоріше справедливий
Скоріше несправедливий
Зовсім несправедливий
Важко відповісти
Не відповіли

2019
1.9
8.1
29.4
54.1
6.5
0.0

js5. Наскільки справедливою сьогодні в Україні є система
формування заробітної плати найманих працівників?
Цілком справедлива
Скоріше справедлива
Скоріше несправедлива
Зовсім несправедлива
Важко відповісти
Не відповіли
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Культурна сфера

2019
23.1
9.3
17.1
6.2
6.4
27.0
10.9
0.0

mv1. Перегляду яких художніх фільмів та серіалів Ви
віддаєте перевагу?
Українських
Російських
Зарубіжних (крім російських)
Радянських
Важко сказати
Не має значення
Не дивлюся фільми
Не відповіли

2019
28.5
21.9
12.4
16.1
12.8
16.5
10.9
10.9
7.7
17.6
24.9
0.0

mv2. Щ о в змісті українських художніх фільмів, серіалів Вас
приваблює?*

* Можливо було обирати кілька варіантів відповідей водночас.

Порядність героїв
Перемога справедливості
Толерантність персонажів
Взаємодопомога та взаємовиручка
Повага до людини праці
Повага до людської гідності
Відображення дотримання прав людини
Готовність поступитися власними інтересами заради суспільних
Інше
Важко сказати
Я не дивлюся цих фільмів, серіалів
Не відповіли

2019
13.3
16.1
9.8
12.0
8.1
9.8
8.0
6.5
6.8
21.5
34.7
0.0

mv3. Щ о в змісті російських художніх фільмів, серіалів Вас
приваблює?*

* Можливо було обирати кілька варіантів відповідей водночас.

Порядність героїв
Перемога справедливості
Толерантність персонажів
Взаємодопомога та взаємовиручка
Повага до людини праці
Повага до людської гідності
Відображення дотримання прав людини
Готовність поступитися власними інтересами заради суспільних
Інше
Важко сказати
Я не дивлюся цих фільмів, серіалів
Не відповіли
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8.5
18.1
24.1
0.0

12.3

2019
15.8
21.2
16.5
15.3
10.1
14.1
18.8

mv4. Що в змісті зарубіжних (крім російських) художніх
фільмів, серіалів Вас приваблює?*
Порядність героїв
Перемога справедливості
Толерантність персонажів
Взаємодопомога та взаємовиручка
Повага до людини праці
Повага до людської гідності
Відображення дотримання прав людини
Готовність поступитися власними інтересами заради
суспільних
Інше
Важко сказати
Я не дивлюся цих фільмів, серіалів
Не відповіли
* Можливо було обирати кілька варіантів відповідей водночас.

5.3
13.2
26.9
0.0

20.4

2019
30.7
23.3
12.0
20.1
26.0
20.0
12.5

mv5. Що в змісті радянських художніх фільмів, серіалів Вас
приваблює?*

* Можливо було обирати кілька варіантів відповідей водночас.

Порядність героїв
Перемога справедливості
Толерантність персонажів
Взаємодопомога та взаємовиручка
Повага до людини праці
Повага до людської гідності
Відображення дотримання прав людини
Готовність поступитися власними інтересами заради
суспільних
Інше
Важко сказати
Я не дивлюся цих фільмів, серіалів
Не відповіли
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o4. Чи користуєтесь Ви Інтернетом?*
2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Не маю потреби
і ніколи не користуюсь
Маю потребу, але не маю
можливостей користуватися
Користуюся вдома

492

Користуюся на роботі
Користуюся в інтернет-кафе,
комп’ютерному клубі тощо
Користуюсь з мобільного
пристрою (мобільний телефон,
смартфон, планшет тощо)
Не відповіли

80.7 83.0 80.7 74.4 68.2 59.8 47.1 42.7 35.1 29.0 24.1 25.6 21.2 17.5
13.0

9.1

9.3

10.7

8.8

1.1

2.5

3.4

6.9

13.2 21.4 38.9 44.8 55.6 59.9 65.2 56.7 61.4 56.2

2.6

3.3

4.0

5.3

10.5

9.5

11.8 10.7 15.7 14.8 21.6 16.1 21.6 19.5

1.5

2.9

3.7

3.8

2.8

4.7

2.3

1.9

2.4

3.7

3.7

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

19.6 28.6 35.6 48.4

2.5

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.4

0.3

0.2

0.0

* Можливо було обирати кілька варіантів відповідей водночас.

9.8

8.4

8.3

5.6

6.7

3.7

5.2

2.3

0.0

2.1

6.6

0.0

3.9

3.7

0.0

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

Інтернет, соціальні мережі
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sp7m. Яку активність Ви проявляєте в мережі Інтернет?*
Читаю інформацію на сайтах різноманітних державних і
недержавних організацій
Відстежую новини суспільно-політичного життя
Читаю блоги, сторінки політиків, громадських діячів
Звертаюсь до офіційних установ, організацій для розв’язання
особистих або громадських проблем
Звертаюсь до громадських, міжнародних організацій
Висловлюю свої думки, пропозиції, зауваження в блогах політиків,
громадських діячів, на сайтах державних установ, партій тощо
Залишаю коментарі на публікації з соціальних, суспільнополітичних питань
Обговорюю на форумах, конференціях, в соціальних мережах
актуальні питання соціально-політичного, громадського життя
Підтримую соціальні заходи, ініційовані користувачами в мережі
(як-то, допомога АТО, переселенцям, хворим, протестні акції
проти незаконної забудови тощо)
Сам ініціюю через Інтернет певні соціальні заходи та дії
Отримую електронні державні послуги (електронна реєстрація,
електронна довідка, електронна черга тощо)
Підтримую або ініціюю електронні петиції, звернення до органів
державної влади, місцевого самоврядування тощо (електронні
петиції, електронні звернення, електронні скарги тощо)
Надсилаю електронні запити з проханням надати публічну
інформацію, створену владними суб”єктами (електронні запити)
Відстежую інформацію щодо звітності за прибутками та видатками
чиновників, прозорості фінансових операцій чиновників (електронні
декларації), звітів їх діяльності на посаді (електронні звіти)
Відстежую інформацію про результати проходження різноманітних
конкурсних проектів, тендерів на закупівлю товарів або послуг
державними установами, витрачання державних бюджетних коштів
Приймаю участь в е-тендерах, підтримую або ініціюю проекти
бюджету участі онлайн тощо
Нічого з переліченого не роблю
Не користуюсь Інтернетом
Не відповіли
* Можливо було обирати кілька варіантів відповідей водночас.
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2019
33.2
32.7
18.1
4.9
2.4
5.8
8.5
4.8
5.2
3.7
6.8
7.2
3.1
3.3

4.3
1.6
26.4
21.4
0.0

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

2019
13.9
13.2
58.0
48.7
8.5
30.1
1.8
27.1
1.8
0.0

sm1m. Скажіть, якими соціальними мережами в Інтернеті Ви
користуєтеся?*
Вконтакті
Однокласники
Facebook
YouTube (Ю-Тьюб)
Twitter
Instagram (Інстаграм)
LinkedIn (Лінкедін)
Не користуюсь соціальними мережами
Важко відповісти/ відмова від відповіді
Не відповіли
* Можливо було обирати кілька варіантів відповідей водночас.

27.9
17.8
51.8
0.2
1.7
0.0

31.1

39.3

11.6

20.9

24.2

26.9

2019
72.2
47.9

sm2m. Для чого Ви зазвичай використовуєте соціальні мережі?*
Відслідковую стрічку подій своїх друзів, знайомих
Відслідковую стрічку новин інформаційних ресурсів
Стежу за новинами та беру участь у обговореннях в
групах за інтересами
Стежу за подіями в житті зірок (артистів, спортсменів
тощо)
Відслідковую стрічку подій популярних блогерів /
політиків
Беру участь у публічних обговореннях актуальних,
резонансних подій
Ділюся новинами зі свого життя
Ділюсь посиланнями на новини та інформацію, яку
вважаю цікавою
Ділюсь розважальним контентом, фото, відео
Граю в ігри, пропоновані в соціальній мережі
Спілкуюсь з друзями, близькими
Інше
Важко відповісти
Не відповіли

* % розраховано від тих респондентів, які в попередньому запитанні вказали на якусь
соціальну мережу. Можливо було обирати кілька варіантів відповідей водночас.
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2019
47.4
16.1
10.3
7.2
19.0
0.0

nt1. Як Ви вважаєте, якою мірою втручання в вибори
Президента, парламенту за допомогою Інтернету становить
загрозу та потребує запобігання?
Потребують запобігання
Скоріш потребують запобігання
Скоріш не потребують запобігання
Не потребують запобігання
Важко відповісти
Не відповіли

2019
39.8
21.8
11.8
6.7
19.9
0.0

nt2. Як Ви вважаєте, якою мірою цензура Інтернету з боку
урядів чи корпорацій (видалення/блокування небажаної
інформації) становить загрозу та потребує запобігання?
Потребують запобігання
Скоріш потребують запобігання
Скоріш не потребують запобігання
Не потребують запобігання
Важко відповісти
Не відповіли

2019
50.1
20.6
8.7
4.8
15.8
0.0

nt3. Як Ви вважаєте, якою мірою маніпулювання громадською
думкою через Інтернет становить загрозу та потребує запобігання?
Потребують запобігання
Скоріш потребують запобігання
Скоріш не потребують запобігання
Не потребують запобігання
Важко відповісти
Не відповіли

2019
56.3
18.3
6.5
3.7
15.2
0.0

nt4. Як Ви вважаєте, якою мірою крадіжка та оприлюднення
приватної інформації користувачів становить загрозу та
потребує запобігання?
Потребують запобігання
Скоріш потребують запобігання
Скоріш не потребують запобігання
Не потребують запобігання
Важко відповісти
Не відповіли
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2019
59.3
18.1
5.4
2.8
14.4
0.0

nt5. Як Ви вважаєте, якою мірою поширення в Інтернеті
заздалегідь неправдивої інформації (фейків) становить
загрозу та потребує запобігання?
Потребують запобігання
Скоріш потребують запобігання
Скоріш не потребують запобігання
Не потребують запобігання
Важко відповісти
Не відповіли

2019
67.4
13.2
4.2
2.2
13.0
0.0

nt6. Як Ви вважаєте, якою мірою Інтернет-шахрайство
становить загрозу та потребує запобігання?
Потребують запобігання
Скоріш потребують запобігання
Скоріш не потребують запобігання
Не потребують запобігання
Важко відповісти
Не відповіли

2019
53.9
20.3
7.2
2.1
16.5
0.0

nt7. Як Ви вважаєте, якою мірою маніпулювання поведінкою
споживачів через Інтернет становить загрозу та потребує
запобігання?
Потребують запобігання
Скоріш потребують запобігання
Скоріш не потребують запобігання
Не потребують запобігання
Важко відповісти
Не відповіли

2019
58.0
17.0
5.7
2.8
16.5
0.0

nt8. Як Ви вважаєте, якою мірою вільний доступ до
(соціально-) шкідливої інформації, яка розпалює ворожнечу,
закликає до насильства, агресії, доступ до порнографії тощо
становить загрозу та потребує запобігання?
Потребують запобігання
Скоріш потребують запобігання
Скоріш не потребують запобігання
Не потребують запобігання
Важко відповісти
Не відповіли
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Матеріальний статус сім’ї
L3. Який розмір Вашої заробітної платні (стипендії, пенсії) за останній місяць?
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1834 2080 2421 3260

4037

5757

12.95* 22.1** 25.0** 26.28** 28,29** 25.73**
142
7.6

94

96.8

124

142

223

10.7 11.4

15.6

0.6

8.0
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* Використано дані щодо курсу американського долару за серпень 2014 року.
** У звязку з частими змінами курсу американського доллара в період опитування використано найвищий показник, який мав місце за цей час.

L4. Визначте матеріальний стан Вашої сім’ї загалом за останні 2–3 місяці:
2002 2004 2006
Часто не маємо грошей та харчів –
3.1 1.7 0.5
інколи жебракуємо
Не вистачає продуктів харчування –
9.6 5.9 4.0
інколи голодуємо
Вистачає лише на продукти харчування 49.3 42.0 35.5
Вистачає загалом на прожиття
23.5 32.4 36.2
Вистачає на все необхідне, але нам не
11.6 13.9 15.7
до заощаджень
Вистачає на все необхідне, робимо
2.0 2.1 3.6
заощадження
Живемо у повному достатку
0.3 0.6 0.3
Не відповіли
0.6 1.4 4.2

2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.8

1.5

1.3

0.7

0.8

1.3

1.2

1.1

1.3

1.7

3.0

3.9

4.3

3.7

3.3

4.2

4.4

4.1

3.2

4.0

32.6 36.4 38.7 37.8 36.2 39.3 46.5 41.7 32.3 30.2
37.9 38.1 36.7 33.3 38.4 35.4 31.4 32.6 40.1 35.8
20.7 15.9 15.4 12.1 15.9 12.3 11.4 11.2 18.2 16.7
3.8

3.4

2.7

2.9

3.8

2.6

2.3

1.7

3.9

5.0

0.4
0.7

0.2
0.4

0.2
0.7

0.2
9.3

0.6
0.9

0.3
4.6

0.4
2.4

0.6
7.0

0.9
0.0

0.6
6.0
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1992 1994
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013
У середньому
1302 637277 6500000 84
96 208 290 571 1021 1166 1421 1718
(національна
валюта)
Курс НБУ на час 126 15100 184000 2.05 5.22 5.32 5.30 5.05 5.05 7.93 7.99 7.99
опитування
У середньому
10
42
35
41
18
39
54 113 202 147 178 215
(доларовий
еквівалент)
14.4
7.4
10.1 3.9 14.2 12.6 5.6 6.6 5.9 6.8 6.7
Не відповіли (%) 3.3

1992 1994

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019

У середньому
1025 5441555707000
(національна валюта)
Курс НБУ на час
126 15100 184000
опитування
У середньому
8
36
31
(доларовий еквівалент)
Не відповіли (%)
2.2 9.7
6.3

74

96 163 235 503 867 1085 1389 1552 1717 1882 2702 3357 4913

2.05 5.22 5.32 5.30 5.05 5.05 7.93 7.99 7.99 12.95* 22.1**26.28**28.29**25.73**
36

18

31

44 100 172 137 174 194 133

8.3 6.7 8.1 6.9 4.6 8.4 8.1 7.9 7.4

85

103 118

191

8.3 12.3 13.3 0.0

10.0
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*Використано дані щодо курсу американського долару за серпень 2014 року.
**У звязку з частими змінами курсу американського доллара в період опитування використано найвищий показник,
який мав місце за цей час.

L6. Як Ви вважаєте, який дохід, у розрахунку на одну особу за місяць, забезпечує зараз
прожитковий мінімум?
У середньому (національна
валюта)
Курс НБУ на час
опитування
У середньому (доларовий
еквівалент)
Не відповіли

1998

2000

2005

2006

2008

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2019

189

241

688

901

1423

1681

2061

3121

2505

3636

4103

8095

2.05

5.22

5.30

5.05

5.05

7.93

7.99

7.99 12.95* 22.1** 25.0** 25.73**

92

43

130

179

282

212

258

391

193

164

164

314

2.1

1.3

1.8

1.8

3.6

3.3

3.7

1.7

2.6

6.2

2.6

4.4

* Використано дані щодо курсу американського долару за серпень 2014 року.
** У звязку з частими змінами курсу американського доллара в період опитування використано найвищий показник,
який мав місце за цей час.
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L5. Вкажіть, будь ласка, сукупний дохід на одного члена Вашої сім'ї за останній місяць. Складіть розмір
зарплатні (без відрахувань) та всі інші грошові надходження усіх членів сім'ї, а отриману суму поділіть
на кількість осіб в сім'ї.
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1. Злиденне
2. Бідне
3. Середнє
4. Заможне
5. Багате
Не відповіли
Середній бал*

2002
5.6
40.4
52.0
1.0
0.1
1.0
2.5

2004
5.3
35.7
57.1
1.2
0.1
0.5
2.5

2005
5.9
40.4
52.9
0.6
0.0
0.1
2.5

2006
4.2
40.7
53.6
0.9
0.1
0.6
2.5

2008
4.4
38.7
56.0
0.5
0.0
0.4
2.5

2010
5.7
42.8
50.8
0.7
0.0
0.1
2.5

2012
4.7
45.7
48.6
0.6
0.1
0.3
2.5

2013
4.6
45.7
48.9
0.7
0.1
0.2
2.5

2014
6.3
40.1
52.2
1.1
0.2
0.2
2.5

2016
4.0
45.5
48.9
1.5
0.1
0.0
2.5

2017
4.6
43.9
50.1
0.8
0.1
0.5
2.5

2019
5.4
33.6
58.9
1.9
0.0
0.2
2.6

* Середній бал розраховано для 5-и бальної шкали, де 1 – означало злиденне матеріальне становище, а 5 – багате
матеріальне становище. Відповідно, чим більшим є середній бал (чим ближчим він до 5), тим кращим є матеріальне
становище. Середній бал розраховано для тих респондентів, які дали відповідь на поставлене запитання (без врахування
невідповідей).
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L13. Як би Ви загалом оцінили матеріальне становище Вашої сім’ї?

Робота і зайнятість
Так, маю одну оплачувану роботу
Так, маю крім основної ще одну оплачувану роботу
Так, маю крім основної декілька оплачуваних робіт
Ні, оплачуваної роботи не маю
Не відповіли

2019
58.2
5.1
1.6
35.1
0.0

n1. Назвіть, будь ласка, тип Вашої зайнятості (роботи) в даний час:
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

500

Професійний політик,
— 0.1 0.3
керівний працівник держапарату
Керівник (заступник керівника)
підприємства, установи,
5.0 0.4 1.4
сільгосппідприємства
Службовець держапарату
— 1.5 1.2
(посадова особа)
Спеціаліст технічного профілю (з вищою
12.7 7.4 5.9
або середньою спеціальною освітою)
Спеціаліст у галузі науки, культури,
охорони здоров’я, освіти, дошкільного
12.3 7.4 6.7
виховання (з вищою або середньою
спеціальною освітою)
Працівник правоохоронних органів,
1.1 1.0 1.5
військовослужбовець

0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2 0.4
0.7 0.8 0.6 0.6 2.5 0.7 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 1.0 1.1 1.1
0.8 0.8 1.0 0.9 1.3 1.0 0.5 0.8 0.8 1.1 1.3 1.1 1.1 1.2 1.7
5.9 4.5 5.9 5.4 5.3 8.1 4.8 4.8 5.8 7.6 7.0 7.5 8.2 7.6 7.5
5.5 5.0 5.0 5.3 4.8 7.2 4.9 4.7 5.1 6.4 7.8 8.2 9.3 7.5 8.4
1.4 0.8 0.8 0.8 0.9 1.3 1.2 0.9 0.7 0.3 1.4 0.9 0.8 0.8 1.3

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

n35. Чи є у Вас зараз оплачувана робота?

Продовження таблиці n1
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

— 0.5 1.0 0.7 0.9 0.6 0.7 0.9 1.1 1.1 0.7 0.6 1.0 0.9 1.4 1.0 0.7 1.1
— 2.5 2.6 3.5 3.8 3.3 4.2 3.0 4.3 3.7 3.3 3.5 3.7 3.6 3.8 3.7 5.2 3.9
12.4 6.3 6.3 6.0 5.4 6.3 6.8 5.5 5.6 5.9 6.1 5.3 5.8 5.9 6.1 5.4 7.6 6.8
17.4 19.3 18.3 15.2 13.8 14.7 15.6 14.7 14.4 13.8 14.3 16.9 14.8 14.2 15.7 14.1 16.8 18.2
8.5 4.8 5.6 6.1 6.3 5.0 4.3 5.1 4.4 7.0 6.8 8.6 6.3 4.8 4.7 6.4 5.6 7.9
4.6 5.2 3.5 2.6 2.3 2.1 2.5 2.3 1.6 1.9 1.6 1.4 1.5 1.5 1.2 1.1 1.4 1.5
— 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 1.0 0.3 0.2 0.3 0.5
— 3.5 2.9 2.9 3.4 4.5 3.5 4.7 4.6 4.8 3.7 3.7 2.5 4.7 3.9 4.5 3.4 2.7
— 23.1 26.7 27.5 27.0 29.0 26.9 26.3 26.4 25.4 25.9 25.2 24.7 22.2 22.5 23.2 20.9 19.8
— 6.0 4.6 5.6 5.8 4.6 4.8 5.8 5.8 6.2 6.6 6.2 5.8 6.5 6.4 6.2 5.6 3.4
— 3.0 2.9 4.3 4.5 5.0 6.0 5.2 5.1 6.3 6.6 7.6 6.7 5.8 5.3 6.4 6.1 4.8
14.6 4.0 6.3 8.2 11.8 4.4 4.7 3.2 1.8 4.4 3.9 3.2 3.4 3.3 3.0 2.1 3.2 2.8
—
4.6
—
—

—
2.8
—
1.1

—
2.1
—
0.0

—
2.5
—
0.2

—
3.0
—
0.1

1.8
2.5
1.7
0.9

1.7
3.6
1.2
0.2

1.3
3.4
1.2
1.8

1.3
3.7
1.4
0.1

0.9
3.1
2.1
0.6

1.6
2.4
2.6
1.4

1.2
1.3
1.2
0.4

1.6
3.1
1.6
0.8

1.7
2.0
1.7
1.1

2.8
2.0
1.4
0.6

0.8
2.6
1.3
0.3

0.9
0.6
1.1
2.1

0.7
1.3
4.2
0.0
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Підприємець у великому
або середньому бізнесі
Займаюсь дрібним бізнесом,
індивідуальним підприємництвом
Службовець з числа допоміжного
персоналу
Кваліфікований робітник
Різнороб, підсобний робітник
Працівник сільгосппідприємства
Фермер
Учень, студент, курсант, аспірант тощо
Непрацюючий пенсіонер
Домогосподарка
Не маю постійного місця роботи, але
підроб-ляю у різних місцях залежно від
обставин
Не працюю і не маю жодних джерел
доходу
Зареєстрований безробітний
Інше
Важко сказати
Не відповіли

n7. Який статус зайнятості Ви маєте на роботі?*
2.5

2.8

2.0

3.2

3.7

2.3

2.7

2.8

3.2

3.4

6.4

12.7

11.2

10.6

10.9

10.0

10.5

11.9

13.8

13.5

13.4

13.6

80.3
–
4.5

77.4
6.3
2.3

78.7
7.8
0.9

77.8
7.4
0.7

80.0
5.7
0.5

78.6
6.2
2.5

81.1
3.7
0.6

79.9
3.3
0.2

80.2
3.1
0.0

80.5
2.6
0.0

76.9
3.1
0.0

* Відсотки від тих, хто працює.

wk1. Які з перелічених умов характеризують Вашу основну роботу?*
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Працюю за письмовим трудовим договором/контрактом
Працюю за усною домовленістю, без письмово
оформленого трудового договору/контракту
Не відповіли

2019
73.1
25.7
1.2

* % розраховано від тих респондентів, які вказали, що мають зараз оплачувану роботу.

wk2. Визначте, будь-ласка, умови Вашої основної зайнятості.*
2019
Працюю на умовах постійної зайнятості (маю
безстроковий контракт/договір)
Працюю за строковим контрактом
Працюю на сезонних роботах
Працюю на тимчасових роботах
Працюю час від часу на випадкових роботах
Не відповіли

75.1
7.8
5.4
6.8
3.0
1.9

* % розраховано від тих респондентів, які вказали, що мають зараз оплачувану роботу.

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

2002 2004 2005 2006 2010 2012 2013 2014 2016 2018 2019
Роботодавець (власник, який
використовує найману працю інших)
Самозайнятий (індивідуальна трудова
діяльність, представник вільної професії)
Найманий працівник
Важко сказати
Не відповіли

wk3. Яка тривалість робочого часу на Вашій основній роботі?*
2019
23.3
18.1
42.1
9.9
6.2
0.4

* % розраховано від тих респондентів, які вказали, що мають зараз оплачувану роботу.

n8. Якою мірою Ви задоволені своєю роботою в цілому?*
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019
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1. Зовсім не
задоволений
2. Скоріше не
задоволений
3. Важко сказати,
задоволений чи
ні
4. Скоріше
задоволений
5. Цілком
задоволений
Не відповіли
Середній бал**

16.1 21.6 23.3 17.8 12.1

6.4

8.9

6.2

6.9

8.3

10.5

7.3

8.4

5.6

3.6

9.1

21.0 21.4 26.5 28.8 21.3 23.9 24.9 22.8 22.2 23.7 26.1 18.8 22.7 22.7 18.6 24.1
24.2 22.5 21.0 24.9 30.2 29.5 24.2 23.6 27.9 27.7 23.0 25.3 19.8 20.7 20.9 21.2
26.6 25.3 24.8 22.4 25.7 33.5 35.1 39.6 35.7 33.1 34.7 39.3 40.7 39.4 45.8 37.9
7.1

9.1

4.0

6.1

2.9

5.2

6.0

7.6

6.8

5.1

5.0

9.2

7.8

11.4 11.1

7.7

4.9
2.9

0.0
2.8

0.4
2.6

0.0
2.7

7.9
2.8

1.5
3.1

0.9
3.0

0.2
3.2

0.5
3.1

2.1
3.0

0.7
3.0

0.1
3.2

0.6
3.2

0.2
3.3

0.0
3.1

0.0
3.4

* Відсотки та середні бали від тих респондентів, хто працює.
** Середній бал розраховувався для 5-ти бальної шкали, де 1 – повна незадоволеність, а 5 – повна задоволеність.
Відповідно, чим більшим є середній бал (чим ближче він до 5), тим більшою є задоволеність.
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Працюю постійно понаднормово (більше 40 годин на тиждень)
Працюю час від часу понаднормово
Працюю повний робочий тиждень (40 годин на тиждень)
Працюю неповний робочий тиждень (менше 40 годин на тиждень)
Працюю за викликом окремі години (необхідні для виконання робіт)
Не відповіли

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

1.8
0.5
1.0
0.0

2.6

2.3

4.4
2.3
1.8

10.8

72.5

2019

n8a. Якщо Ви не задоволені своєю нинішньою роботою,
визначте, будь-ласка, чим саме Ви не задоволені?*
Оплатою моєї праці, яка не забезпечує мінімально
необхідних потреб прожиття
Співвідношенням робочого і вільного часу (для сім’ї,
друзів, відпочинку тощо)
Тривалістю робочого часу
Станом техніки безпеки і охорони здоров’я
Соціальним пакетом
Можливостями для навчання, професійного розвитку і
кар’єрного зростання
Недостатньою захищеністю моїх інтересів
профспілкою/колективним договором
Задоволений переліченими аспектами своєї роботи
Інше
На даний час я не працюю
Не відповіли

2019
16.8
43.8
28.8
10.6
0.0

* % розраховано від тих респондентів, які вказали, що мають зараз
оплачувану роботу, та які своєю роботою не задоволені. Можливо було
обирати кілька варіантів відповідей водночас.

n8b. Чи дає Ваша сьогоднішня робота можливість
реалізовувати Ваші здібності і знання?
Так, повною мірою
Так, деякою мірою
Зовсім ні
Важко відповісти
Не відповіли

* % розраховано від тих респондентів, які вказали, що мають зараз
оплачувану роботу.

2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019
10.1 11.8 12.1 15.7 13.7 13.5 13.7 17.0 20.2 25.2 27.8
88.9 88.1 87.4 83.9 86.1 85.9 86.0 82.7 79.7 74.8 72.2
1.0 0.1 0.6 0.3 0.2 0.6 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0

n9. Чи маєте Ви або хтось із членів Вашої сім’ї досвід
тимчасової роботи за кордоном? (% від всіх опитаних)
Так
Ні
Не відповіли
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Жодного разу
1 раз
2 рази
3 рази
Більш ніж 3 рази
Не відповіли

2005
59.0
14.3
10.1
4.6
12.0
0.0

2006
54.8
19.4
9.9
4.9
10.6
0.4

2008
54.3
19.0
7.7
2.8
16.2
0.0

2010
59.3
18.1
8.6
2.1
11.9
0.0

2012
56.3
17.0
10.1
4.9
11.3
0.4

2014
50.0
15.4
8.2
5.2
21.2
0.0

2016
59.6
14.8
8.5
6.0
10.7
0.3

2018
55.4
17.7
10.2
2.9
12.6
1.3

2019
52.5
18.0
11.4
6.0
12.2
0.0

n11. Чи плануєте Ви у найближчий рік поїхати за кордон на тимчасові заробітки?
(% від всіх опитаних)
Так
Ні
Не відповіли

2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6.9
5.7
6.3
6.1
6.2
6.2
5.3
7.2
7.4
9.9 10.8 12.0 14.3
92.7 94.3 93.6 93.6 93.7 92.9 94.0 91.8 92.4 89.8 88.2 87.0 83.8
0.4
0.3
0.1
0.4
0.1
0.9
0.7
1.0
0.2
0.3
1.0
1.0
1.9

2019
16.4
81.6
2.0
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n10. Скільки разів Ви особисто виїжджали за кордон з метою тимчасової роботи? (% від тих
респондентів, які в попередньому запитанні вказали, що вони самі, або члени їх сімей, мають
досвід тимчасової роботи за кордоном)

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

Захист довкілля

2019
26.8
19.3
22.7
25.8
5.4
0.0

ec1. Що саме Ви готові робити для покращення навколишнього
природного середовища (природи)? – Зменшити щоденне
споживання води.
Ні не готовий
Не впевнений, можливо
Готовий, але не доводилось
Готовий і вже роблю
Важко відповісти
Не відповіли

2019
16.8
18.8
21.7
38.1
4.6
0.0

ec2. Що саме Ви готові робити для покращення навколишнього природного середовища (природи)? – Обмежувати
використання електроенергії.
Ні не готовий
Не впевнений, можливо
Готовий, але не доводилось
Готовий і вже роблю
Важко відповісти
Не відповіли

2019
12.7
21.1
28.0
29.4
8.8
0.0

ec3. Що саме Ви готові робити для покращення навколишнього природного середовища (природи)? – Відмовлятися
від дезодорантів та аерозолів, які містять фреон.
Ні не готовий
Не впевнений, можливо
Готовий, але не доводилось
Готовий і вже роблю
Важко відповісти
Не відповіли

2019
28.2
21.6
28.7
11.3
10.2
0.0

ec4. Що саме Ви готові робити для покращення навколишнього природного середовища (природи)? – Матеріально
підтримати природоохоронні заходи
Ні не готовий
Не впевнений, можливо
Готовий, але не доводилось
Готовий і вже роблю
Важко відповісти
Не відповіли
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2019
8.1
13.0
21.0
51.9
6.0
0.0

ec5. Що саме Ви готові робити для покращення навколишнього природного середовища (природи)? – Прибирати
територію біля свого будинку.
Ні не готовий
Не впевнений, можливо
Готовий, але не доводилось
Готовий і вже роблю
Важко відповісти
Не відповіли

2019
14.9
20.8
32.0
23.9
8.4
0.0

ec6. Що саме Ви готові робити для покращення навколишнього природного середовища (природи)? – Відмовлятися
від застосування у побуті синтетичних миючих засобів, які
шкодять природному довкіллю.
Ні не готовий
Не впевнений, можливо
Готовий, але не доводилось
Готовий і вже роблю
Важко відповісти
Не відповіли

2019
12.5
17.6
28.4
34.7
6.8
0.0

ec7. Що саме Ви готові робити для покращення навколишнього природного середовища (природи)? – Робити зауваження людям, які на Ваших очах завдають шкоди природі.
Ні не готовий
Не впевнений, можливо
Готовий, але не доводилось
Готовий і вже роблю
Важко відповісти
Не відповіли

2019
12.4
17.6
34.6
26.3
9.1
0.0

ec8. Що саме Ви готові робити для покращення навколишнього природного середовища (природи)? – Зупинити тих,
хто шкодить природному середовищу.
Ні не готовий
Не впевнений, можливо
Готовий, але не доводилось
Готовий і вже роблю
Важко відповісти
Не відповіли
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2019
19.1
21.4
36.6
12.7
10.2
0.0

ec9. Що саме Ви готові робити для покращення навколишнього природного середовища (природи)? – Звертатися із
заявкою або листом про забруднення довкілля в органи
державного управління.
Ні не готовий
Не впевнений, можливо
Готовий, але не доводилось
Готовий і вже роблю
Важко відповісти
Не відповіли

2019
21.2
20.0
36.9
11.8
10.0
0.0

ec10. Що саме Ви готові робити для покращення навколишнього природного середовища (природи)? – Повідомляти громадськість через засоби масової інформації про
відомі Вам випадки забруднення довкілля.
Ні не готовий
Не впевнений, можливо
Готовий, але не доводилось
Готовий і вже роблю
Важко відповісти
Не відповіли
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Конфлікт на Донбасі

З місцевим ополченням, яке діє самостійно
З місцевим ополченням та іноземними добровольцями, які діють самостійно
З місцевим ополченням, яке фінансується, озброюється та керується з Росії
З російськими найманцями (місцевими та іноземцями, які воюють за гроші),
яких підтримує Росія
З регулярною російською армією
Важко відповісти
Не відповіли

2015
4.3
6.5
15.9

2016
4.1
7.1
18.4

2017
4.1
6.9
18.4

2018
2.6
5.6
14.4

2019
6.1
8.0
18.4

36.6

36.4

28.6

33.1

29.4

17.4
19.3
0.2

12.8
20.9
0.3

20.4
21.5
0.1

16.8
27.5
0.0

20.3
17.8
0.0
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dr7. Який із сценаріїв вирішення конфлікту на Сході України Ви готові прийняти?
Продовжувати бойові дії до повернення під контроль всіх територій
на Сході України
Здійснювати економічну і територіальну блокаду непідконтрольних
територій до їх повернення
Визнати за ДНР і ЛНР право на часткову незалежність, почати
переговори щодо їх особливого статусу у складі України
Відокремити ДНР і ЛНР від України, відмовитися від цих територій
Інше
Важко відповісти
Не відповіли

2015

2016

2017

2018

2019

18.3

13.9

15.2

18.3

21.0

22.4

17.7

20.4

15.2

20.5

18.8

22.3

18.6

20.2

21.9

14.5
3.3
22.4
0.3

14.7
1.5
29.7
0.2

15.3
1.6
28.8
0.1

13.2
3.7
29.4
0.0

10.1
0.4
26.1
0.0

Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í

dr5. З ким сьогодні, на Вашу думку, ГОЛОВНИМ ЧИНОМ, воюють українські силові структури
(армія, Нацгвардія, міліція, СБУ тощо) на Донбасі?

2015
21.4
18.0
26.4
13.8
20.3
0.1

Так, Донбас буде повернено
Донбас може повернутися на умовах особливого статусу цих територій
Донбас повернеться, якщо припиниться підтримка з боку Росії
Ні, Донбас втрачений для України назавжди
Важко відповісти
Не відповіли

2017
22.9
16.7
26.3
15.3
18.7
0.1

2019
28.5
17.5
23.4
12.4
18.2
0.0

dr13. Як Ви гадаєте, що сьогодні відбувається в Україні?*
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Боротьба за незалежність країни
Громадянська війна
Внутрішньополітичний конфлікт
Боротьба зовнішньополітичних гравців на території України
Боротьба з зовнішнім ворогом (Росією)
Боротьба між олігархами
Боротьба середнього класу з людьми, що монополізували владу
Взагалі не розумію, що відбувається
Інше
Важко відповісти
Не відповіли
* Було можливо обирати будь-яку кількість варіантів відповідей водночас.

2015
18.6
11.8
15.9
28.2
31.4
44.7
16.8
12.3
0.8
5.5
0.2

2017
13.3
13.8
16.6
26.3
37.7
34.3
4.4
13.3
0.5
6.3
0.1

2019
19.6
12.5
17.3
24.3
41.5
34.6
5.3
8.0
0.0
8.6
0.0
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dr8. Чи вважаєте Ви можливим повернення контролю влади України над зоною АТО?
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11.7
22.9

2019

20.7
37.1

12.0

18.9
33.6
1.9
26.4
0.0

2017

38.0
1.7
31.9
0.1

12.4

1.9
28.1
0.6

2015

dr15. Якою має бути державна політика щодо неконтрольованих територій у Донецькій та Луганській областях?
Необхідно позбутися цих територій як баласту,
що заважає Україні рухатися вперед
Необхідно військовими засобами встановити
контроль над цими територіями
Ці території самі повернуться під контроль
українського Уряду із погіршенням на них
економічної ситуації та покращеннями в Україні
Інше
Важко відповісти
Не відповіли

2019
24.4
32.3
13.5
8.5
21.3
0.0

pm1. Наскільки Ви підтримуєте введення миротворців ООН на
Донбас?
Повністю підтримую
Скоріше підтримую
Скоріше не підтримую
Категорично проти
Важко відповісти
Не відповіли

0.3

—

76.8

9.5

7.2

4.3

3.5

1.2

1.8

3.1

1.8

0.0

—

76.9

9.3

8.4

4.9

4.1

1.4

0.4

1.9

1.4

0.0

1.6

78.9

7.6

6.1

5.4

4.9

1.5

1.7

2.3

1.1

2017 2018 2019

st1m. Скажіть, що з перерахованого нижче відбувалося з
Вами і членами Вашої сім'ї протягом останніх трьох рокiв?*
Втратили весь або частину бізнесу через події на
сході країни
Втратили роботу, житло, майно, бо виїхали з зони
бойових дій на сході
Отримали поранення в результаті бойових дій на
сході
Втратили когось із рідних в результаті бойових дій
на сході
Втратили когось із друзів в результаті бойових дій на
сході
Хтось із рідних або друзів був поранений в
результаті бойових дій на сході
Хтось із рідних або друзів став вимушеним
переселенцем в результаті бойових дій на сході
Було розірвано стосунки з кимось з рідних або
друзів через різне розуміння подій на Сході України
Нічого з переліченого не відбулося
Отримали роботу, пільги або нагороди, пов'язані з
обороною країни
Не відповіли

* Можливо було обирати кілька варіантів відповідей водночас.
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Демографічні дані

Чоловіча
Жіноча
Не відповіли

1992
44.1
55.3
0.6

1994
43.9
55.9
0.2

1996
44.3
55.7
0.0

1998
44.1
55.9
0.0

2000
44.4
55.6
0.0

2002
44.2
55.7
0.1

2004
44.1
55.9
0.0

2006
45.2
54.8
0.0

2008
46.1
53.9
0.1

2010
44.8
55.2
0.1

2012
45.5
54.4
0.1

2013
45.5
54.5
0.0

2014
44.3
55.7
0.0

2015
45.3
54.7
0.0

2016
45.2
54.8
0.0

2017
45.1
54.9
0.0

2018
45.2
54.8
0.0

2019
45.3
54.7
0.0

2016
21.4
46.6
32.0
0.0

2017
21.0
46.8
32.2
0.0

2018
21.1
46.2
32.7
0.0

2019
16.9
47.4
35.7
0.0

s2. Ваш вік:
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до 30 років
30–55 років
Старші 55 років
Не відповіли

1992
28.8
48.1
22.6
0.5

1994
21.9
49.2
28.3
0.6

1996
21.8
48.8
29.4
0.0

1998
21.8
48.0
30.3
0.0

2000
21.9
47.8
30.3
0.0

2002
21.8
49.1
29.1
0.0

2004
21.6
48.9
29.5
0.0

2006
22.3
47.4
30.0
0.0

2008
21.4
49.0
29.5
0.0

2010
21.4
50.5
28.1
0.0

2012
19.8
51.0
29.2
0.1

2013
18.8
52.1
29.1
0.0

2014 2015
19.6 21.6
49.6 46.7
30.8 31.6
0.0 0.0

s3. Ваш сімейний стан:
2002 2004 2006 2008
Ніколи не був(ла) у шлюбі
13.8 13.5 14.8 13.7
Перебуваю у зареєстрованому шлюбі 60.0 57.2 57.8 59.1
Перебуваю у фактичному,
4.9 5.8 4.3 5.4
незареєстрованому шлюбі
Розлучений(на) офіційно
7.3 7.7 7.6 7.6
Розійшовся(лась), хоч офіційно
1.8 1.4 1.9 0.9
не розлучений(на)
Вдівець (вдова)
11.8 13.9 13.2 12.9
Не відповіли
0.3 0.4 0.3 0.3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
14.9 15.7 14.1 13.6 13.6 16.1 14.7 14.5 15.1 13.0
56.1 58.4 55.2 55.0 58.6 56.4 59.4 58.5 58.4 59.3
7.3

3.3

6.8

7.3

7.5

7.3

6.2

7.8

7.7

7.0

8.3

6.4

8.4

8.9

7.9

8.6

7.3

7.8

7.2

9.5

1.0

0.8

1.6

1.2

1.3

1.0

1.9

1.2

1.5

1.8

12.1 14.9 13.3 12.8 10.8 9.9 10.5 10.1 10.1 9.4
0.3 0.6 0.6 1.2 0.3 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0
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s1. Ваша стать:

s4. Ваша освiта
2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
23.8 25.4 21.4 23.9 6.2
4.1
4.9
4.8
3.7
3.1
12.9 38.3 37.6 39.2 29.2 13.9 13.1 15.6 12.1 13.7
28.9 22.5 25.3 22.6 38.6 43.0 44.0 41.8 46.1 39.6
18.5 2.1
2.3
1.5
4.2
6.3
7.8
6.1
8.2
8.3
15.7

11.7

12.7

12.7

21.1

32.6

30.0

31.6

30.0

35.3

0.2

0.0

0.7

0.2

0.7

0.2

0.2

0.1

0.0

0.0

s5. Ваша національність:
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Українець
Росіянин
Інша
Не відповіли

1992 1994
68.9 72.3
24.4 22.6
5.5 4.7
1.1 0.4

1996
73.2
22.9
3.9
0.0

1998 2000
74.8 76.1
22.2 21.4
3.0 2.4
0.0 0.0

2002 2004
77.4 76.6
19.6 19.7
2.8 3.7
0.2 0.0

2006 2008
80.4 82.1
17.3 16.0
2.3 1.8
0.0 0.1

2010
84.7
12.2
3.1
0.0

2011 2012
77.7 84.1
18.2 13.9
3.8 1.8
0.0 0.2

2013 2014
83.8 87.9
13.3 10.1
2.1 1.9
0.8 0.1

2015
89.6
8.3
1.6
0.5

2016 2017
89.0 91.3
9.4 7.4
1.6 1.1
0.0 0.2

2018
91.1
7.7
1.2
0.0

2019
91.4
6.9
1.2
0.5

2017
83.8
14.8
1.4
0.0

2018
83.4
15.4
1.2
0.0

2019
86.8
12.1
1.1
0.0

2017
70.7
7.3
21.1
0.9

2018
63.2
3.5
33.3
0.0

2019
75.0
3.8
21.2
0.0

s6. Чи однієї національності Ваші батьки?
Так
Ні
Не знаю
Не відповіли

1992
73.7
26.3
—
0.5

1994
80.5
18.9
—
0.7

1996
80.7
19.3
—
0.0

1998
80.5
19.4
—
0.1

2000
80.0
19.7
—
0.3

2002
82.2
16.6
1.1
0.1

2004
80.9
17.8
1.2
0.0

2006
82.0
16.7
1.3
0.0

2008
86.1
12.9
0.9
0,1

2010
83.8
14.9
1.3
0.0

2011
84.6
14.5
0.9
0.0

2012
85.4
13.7
0.8
0.1

2014
83.6
15.1
1.1
0.2

2015
82.6
15.8
1.1
0.4

2016
84.9
14.0
1.1
0.0

s7. У Вашого чоловіка (дружини) та ж національність, що й у Вас?
Така сама
Інша
Не в шлюбі
Не відповіли

1992
53.4
23.5
21.1
2.0

1994
59.0
21.5
16.2
3.3

1996
57.1
19.3
23.7
0.0

1998
58.7
21.3
19.3
0.7

2000
58.3
19.3
22.4
0.0

2002
62.1
17.0
18.5
2.5

2004
60.9
13.5
24.6
0.1

2006
63.1
11.0
25.0
0.9

2008
64.7
10.5
23.9
0.8

2010
66.7
10.8
21.9
0.6

2012
69.6
8.4
19.2
2.8

2014
72.2
8.2
19.1
0.5

2015
69.2
7.0
22.0
1.7

2016
70.7
8.2
20.8
0.3

Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í

Початкова, неповна середня
Середня загальна
Середня спецiальна (технiкум, училище, коледж)
Перша ступiнь вищоi освiти (бакалавр)
Повна вища освiта (спецiалiст, магiстр,
аспiрантура, вчений ступiнь)
Не відповіли

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Українська

61.9 62.3 62.5 61.9 63.8 63.9 61.1 64.3 62.3 65.1 65.1 61.3 66.2 68.5 73.1 70.7 72.1 72.1 74.2

Російська

34.9 34.7 36.1 36.5 35.1 34.5 35.7 34.1 36.4 33.1 32.5 34.4 32.4 30.1 25.0 28.4 27.0 27.4 25.1

Інша

3.0 2.6 1.4 1.5 1.2 1.5 1.8 1.5 1.2 1.7 2.3 2.5 1.2 1.4 1.2 0.7 0.8 0.5 0.7

Не відповіли

0.3 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.8 0.2 0.1 0.0 0.0

s9. До якого віросповідання Ви себе відносите?
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Не релігійний
Православ’я
Католицизм
Греко-католицизм
Протестантизм
Іслам
Іудаїзм
Інше
Не відповіли

2002
12.7
74.9
1.7
7.7
1.1
0.3
0.2
1.1
0.3

2004
16.7
73.5
1.2
5.7
0.8
0.5
0.1
1.4
0.1

2006
12.6
76.3
1.2
7.4
0.9
0.2
0.1
1.3
0.0

2008
12.8
77.6
0.8
6.6
0.8
0.3
0.1
0.8
0.2

2010
11.7
76.7
0.8
7.4
0.9
1.0
0.1
1.0
0.6

2012
9.8
79.8
1.1
7.6
0.7
0.3
0.1
0.6
0.1

2014
10.7
78.8
1.2
7.6
0.7
–
0.1
0.7
0.3

2015
11.5
74.9
2.1
7.6
1.9
0.5
0.1
0.8
0.7

2016
11.1
77.6
1.2
7.9
1.3
0.1
–
0.5
0.3

2017
12.7
75.3
1.9
7.7
1.3
0.1
0.2
0.7
0.1

2018
16.4
71.2
1.7
7.8
1.7
0.3
0.2
0.5
0.2

2019
14.5
72.2
1.4
9.7
1.5
0.4
0.2
0.1
0.0

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â

s8. Ваша рідна мова:

s9.1. Якщо Ви є православним, то до якої православної Церкви Ви належите?*
2017
–

2018
–

2019
36.3

До Української Православної Церкви Київського Патріархату
До Української Православної Церкви Московського Патріархату

37.3
20.5

35.5
20.8

35.1
22.6

–
19.7

До Української Автокефальної Православної Церкви
До іншої православної Церкви

1.4
1.2

1.3
0.8

1.9
0.6

–
0.9

Відвідую храми, але не знаю, до якої саме Церкви вони відносяться
Є просто православним, не належу до жодної з Церков

6.8
28.1

6.0
30.6

8.6
25.7

9.4
29.3

Важко відповісти
Не відповіли

4.7
0.0

4.9
0.1

5.5
0.0

4.4
0.0

* Відсотки від тих респондентів, які в попередньому запитанні казали, що вони є православними.

s10. Де Ви народилися?
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019
В Україні

85.6

86.1

86.9

88.8

88.9

89.3

91.7

92.0

92.1

93.3

91.2

90.4

В Росії
В іншій республіці колишнього
СРСР
В іншій країні

9.7

10.3

8.7

8.2

6.9

7.4

5.4

4.5

4.8

4.0

4.6

4.9

3.7

2.9

3.6

2.0

3.4

2.7

2.4

2.5

2.3

2.1

3.2

3.3

0.8

0.7

0.7

1.0

0.8

0.6

0.4

0.9

0.6

0.5

1.0

1.4

Не відповіли

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.2

0.1

0.0

0.0
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До Православної Церкви України (ПЦУ)

2016
–

s11. В якому населеному пункті пройшла переважна частина Вашого дитинства?

Не відповіли

19.6 19.1 20.6 20.4 21.7 21.5 21.7 21.7 17.4 20.2 21.7 22.3 21.8
29.9
36.9
5.6
2.9

25.4
44.9
2.7
2.8

25.1
42.2
4.2
3.8

21.7
44.7
3.7
4.2

24.0
43.1
2.9
2.9

24.1
42.8
4.1
2.9

22.4
44.6
3.2
2.5

26.7
41.8
3.1
2.1

30.4
40.5
1.8
1.6

31.6
37.0
2.1
2.1

26.1
41.6
2.1
1.2

28.2
40.3
1.7
1.1

23.3
42.4
2.8
2.3

0.9

0.9

0.8

1.3

1.0

0.8

0.8

0.4

0.9

0.5

0.7

0.2

0.4

—

0.7

0.9

0.6

0.9

0.5

0.6

0.4

0.2

0.2

0.4

0.0

–

0.8

0.1

0.0

0.0

0.1

0.1

0.5

0.2

0.3

0.0

0.1

0.0

0.0

s12. Де ви зараз проживаєте?
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Київ
5.2 5.0 5.0 5.9 5.5 5.0 5.0 5.4 5.4 5.6 5.3 5.4 7.0 7.7 7.8 7.6 7.7 7.5
Місто з населенням
29.6 27.1 30.2 31.9 31.2 33.2 32.2 33.3 30.9 31.3 32.8 32.5 27.6 24.4 24.4 24.4 24.4 24.0
понад 250 тис. осіб
Невелике місто

23.7 35.0 32.3 29.9 30.8 29.6 30.1 29.5 28.0 30.5 25.6 27.7 33.8 27.8 35.9 27.7 35.9 35.5

Село

40.4 32.3 32.6 32.3 32.5 32.0 32.7 31.8 35.3 32.6 36.0 33.4 31.3 40.1 32.0 40.1 32.0 33.0

Не відповіли

1.1

0.6 0.0

0.0 0.0

0.2 0.0

0.0

0.4

0.1 0.3

0.9 0.3

0.0 0.0

0.2 0.0

0.0

Ðåçóëüòàòè íàö³îíàëüíèõ ùîð³÷èõ ìîí³òîðèíãîâèõ îïèòóâàíü
1994–2019 ðîê³â
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У Києві
У місті з населенням
понад 250 тис. осіб в Україні
У невеликому місті в Україні
У селі в Україні
За межами України, в місті
За межами України, в селі
Через часті переїзди в мене не лишилося
вражень про місто/село мого дитинства
Інше

1992 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.5 3.4 2.4 3.3 3.3 3.1 3.9 3.7 6.8 6.3 6.1 6.2 7.0

s13. В якій області Ви проживаєте?
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Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська (без Києва)
Київ (місто)
Кіровоградська
АР Крим
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернігівська
Чернівецька
Не відповіли

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.4 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 1.3 3.7 3.7 3.7 3.7 4.1
5.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 1.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.6
21.1 7.6 7.7 7.6 7.6 7.7 7.7 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 8.3 8.9 8.9 8.9 8.9 8.4
6.9 10.5 10.4 10.4 10.4 10.5 10.4 9.3 9.3 9.3 9.3 9.4 10.1 6.6 6.6 6.6 6.6 4.8
1.2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.2 2.9 2.9 2.9 2.9 3.2
1.8 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 4.2 2.7 2.7 2.7 2.7 3.1
— 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.2 5.4 5.4 5.4 5.4 4.6
— 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.5
4.5 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 4.6 5.4 5.3 5.3 5.3 4.6
5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 5.0 5.0 5.4 5.4 5.4 5.2 5.4 7.0 7.7 7.8 7.7 7.7 7.5
6.8 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 2.8 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 –
–
–
–
–
–
0.1 5.6 5.7 5.6 5.6 5.7 5.7 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 5.6 2.6 2.6 2.6 2.6 1.8
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 5.0 5.8 5.8 5.8 5.8 6.5
9.9 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.2 2.7 2.7 2.7 2.7 3.0
0.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 3.8 3.9 3.8 3.8 3.8 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 6.1
0.1 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 4.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.8
— 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.1 2.5 2.6 2.5 2.5 2.9
— 3.2 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.2 2.7 2.7 2.7 2.7 2.9
5.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.1 2.4 2.4 2.4 2.4 2.7
9.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 7.2 8.2 8.2 8.2 8.2 7.2
0.1 1.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7
— 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 4.3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.3
3.6 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.8 2.9 2.9 2.9 2.9 3.2
3.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 2.3 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7
2.3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.3 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3
0.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

