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АНОТАЦІЯ 

 

Білоус Є. В. Емпірична ідентифікація ідеологічних уявлень повсякденної 

свідомості. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук 

за спеціальністю 22.00.02 «Методологія та методи соціологічних досліджень». – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, 

Київ, 2018. 

Дисертаційне дослідження присвячене пошуку та обгрунтуванню 

засобів емпіричної ідентифікації ідеологічних уявлень повсякденної свідомості. 

Актуальність даного дослідження зумовлене тим, що невизначеність сутності й 

особливостей функціонування ідеологій у повсякденній свідомості стає 

проблемою для переінтерпретації ідеологій, процесів конструювання нових 

ідеологій як актуалізованих відповідей на наслідки швидких суспільних 

трансформацій та зростаючої актуальності повсякдення у соціальному дискурсі 

сучасного світу. Водночас, наукове усвідомлення важливості вивчення 

ідеологічних уявлень на рівні повсякденної свідомості поки недостатньо 

відбилось у розробках обґрунтованих емпіричних методів фіксації таких 

ідеологічних уявлень.  

Для досягнення мети дослідження – методологічного обґрунтування 

засобів емпіричної ідентифікації ідеологічних уявлень повсякденної свідомості 

– в першу чергу було досліджено смислову динаміку поняття ідеології, 

з’ясовано теоретичні проблеми його інтерпретації та окреслено теоретичний 

простір дослідження даного поняття у координатах повсякденного, 

неспеціалізованого розуміння. В результаті даного теоретичного аналізу 

з’ясовано наявність принаймні двох основних традицій дослідження 

когнітивних компонентів повсякденної свідомості, а саме французької 

соціально-психологічної школи С. Московічі («соціальні уявлення») та англо-

американської традиції М. Рокіча («beliefs»). 
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Виходячи з наявності згаданих підходів, а також напрацювань 

І. Попової, яка у своїх роботах також опиралась на існуючі традиції 

дослідження когнітивних компонентів повсякденної свідомості, узагальнила їх і 

обґрунтувала введення в обіг поняття «повсякденні ідеології», пропонуємо 

концепт «ідеологічні уявлення повсякденної свідомості» – погляди особи 

оціночного змісту на соціально значущі цінності, що є підставою для 

групування людей, які їх поділяють і спрямовуються на спільні дії. Ідеологічні 

уявлення – сукупність загальних соціальних уявлень, які формуються стихійно, 

в повсякденній діяльності та відображають розуміння світу через призму 

повсякденного життя. Вони є груповими оцінками, що не обов’язково 

достовірні, але мають чітко виражений емотивний характер. Ці соціальні 

уявлення темпоральні та фрагментовані, а їх артикульованість залежить від 

рівня освіченості їх суб’єктів та місця цих суб’єктів у системі соціальної 

стратифікації суспільства, тобто, узагальнюючи – від соціального досвіду 

суб’єктів ідеологічних процесів та їх соціальних відносин. Ідеологічні уявлення 

проявляються в оцінках та поведінці їх суб’єктів, яка, в свою чергу, орієнтована 

потребами та інтересами цих суб’єктів. Як і ідеологія (в широкому значенні), 

повсякденні ідеологічні уявлення знаходяться під впливом сприйняття, 

мислення (судження, висновки, які визначаються рівнем культури, зокрема, 

політичної культури) та емоцій. Тобто, ідеологія загалом та ідеологічні 

уявлення зокрема формуються як відносно стійкими (політична культура, 

ментальність) так і нестійкими (настрої, емоції, переживання) компонентами. 

Ідеологічні уявлення повсякденної свідомості мають різноманітні форми 

вираження. Перебуваючи у свідомості, вони можуть проявлятися в анекдотах, 

жартах, записах у блогах, петиціях, постах у соціальних мережах. Сучасними 

жанрами таких уявлень є інтернет-демотиватори, меми, фотожаби. 

Механізмами трансляції ідеологічних уявлень є блоги, листи, петиції, страйки, 

масові протести, засоби соціальних мереж (публікації, коментарі, хештеги, 

обговорення в групах у соціальних мережах, твітер-шторми тощо). 
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Оскільки авторка концепту «повсякденні ідеології» лише окреслює 

потенційні способи його емпіричної ідентифікації, був здійснений аналітичний 

огляд існуючих підходів дослідження ідеології загалом та ідеологічних уявлень 

зокрема. Таким чином, з’ясовано, що одновимірний континуум ідеології не є 

релевантним для пояснення варіативності ідеологічних уявлень груп 

суспільства, а прямі запитання щодо самоідентифікації, прихильності до тих чи 

інших ідеологічних течій не дають очікуваних результатів. 

З’ясовано, що існуючі дослідження спрямовуються на досить вузькі 

сфери та не дозволяють з’ясувати все поле ідеологічних уявлень, відтак було 

звернена увага на методологію із застосуванням цінностей та загальних 

принципів як інструменту для потенційної ідентифікації ідеологічних уявлень 

повсякденної свідомості. Річ у тім, що люди, у своїй переважній більшості, не 

використовують категорії класичних ідеологій, хоч постійно здійснюють оцінку 

тим чи іншим суб’єктам та об’єктам, з якими взаємодіють. Враховуючи те, що 

дана оцінка залежить від складності питання, яке порушується та ступеня 

обізнаності автора оцінки, слід вдаватись до найзагальніших механізмів її 

виникнення, серед яких – цінності, загальні принципи, а також запропонований 

В. Хмельком концепт соціальної спрямованості особистості. 

Виходячи з таких методологічних позицій, було проведено аналіз гасел 

періоду Євромайдану – для демонстрації потенціалу ідентифікації ідеологічних 

уявлень повсякденної свідомості в ході ретроспективного дослідження, а також 

результатів масового соціологічного опитування – для демонстрації потенціалу 

ідентифікації ідеологічних уявлень повсякденної свідомості в режимі 

теперішнього часу. 

Встановлено, що метод контент-аналізу цілком придатний для 

вирішення завдання ідентифікації ідеологічних уявлень у випадку, якщо ці 

уявлення знаходяться в опредмеченому вигляді. Детальний розгляд кожної 

категорії та її складових субкатегорій дозволяє стверджувати, що ідеологічні 

уявлення мають когнітивний, емотивний та конотативний компоненти. 
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Дослідження сприйняття реформ населенням, на яке було спрямоване 

масове опитування, дозволяє з’ясувати основні наявні ідеологічні уявлення в 

повсякденній свідомості, які проявляються через оціночне ставлення до 

реформ. Оцінка окремих реформ сама по собі дає лише точкове розуміння, тоді 

як сегментація населення, яке має схожі оціночні судження щодо згаданих 

реформ, тобто групування за ідеологічними уявленнями, має значний 

евристичний потенціал. Здійснена сегментація на базі трьох ключових сфер – 

геополітики, економіки та соціальної сфери – дозволяє говорити про полярні 

позиції – «послідовних лібералів» та «послідовних консерваторів», між якими 

знаходяться проміжні типи із акцентами на той чи інший аспект. Аналіз 

чинників впливу на схильність до тих чи інших ідеологічних уявлень 

продемонстрував, що найбільш вагомим є регіон проживання та вік. 

Критеріальну валідність запропонованої сегментації населення, яка репрезентує 

різні ідеологічні уявлення підтверджує застосування методик С. Фельдмана та 

В. Хмелька.  

Практичне значення роботи полягає в тому, що отримані здобувачем 

результати дослідження сприяють вдосконаленню понятійно-категоріального 

апарату соціології та методологічно забезпечують проведення подальших 

наукових розвідок ідеологічних уявлень повсякденної свідомості різних 

соціальних груп суспільства. Запропонований підхід з виокремлення 

індикаторів-маркерів ідеологічних уявлень може бути корисним при вивченні 

актуальних процесів в суспільстві та їх оцінок учасниками цих процесів. 

Розроблена концептуальна схема контент-аналізу може бути застосована для 

аналізу інших явищ суспільної свідомості. Окремі положення дисертаційної 

роботи, які мають прикладний характер (складання матриці невипадковості 

категорій програмними засобами, обгрунтування доцільності «тандемного 

підходу» до аналізу емпіричних даних), можуть бути використані як в практиці 

соціологічного вимірювання, так і викладання соціологічних дисциплін. 

Ключові слова: ідеологія, ідеологічні уявлення, масова свідомість, 

повсякденна свідомість, засоби емпіричної ідентифікації.  
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ABSTRACT 

 

Bilous Y. V. Empirical identification of ideological representations of 

everyday consciousness. – The manuscript. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of candidate of sociological 

sciences in specialty 22.00.02 – «Methodology and Methods of Sociological 

Research». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018. 

The purpose of this research is the methodological substantiation of empirical 

identification of ideological representations of everyday consciousness. The urgency 

of this study is due to the fact that the uncertainty of the essence and features of the 

functioning of ideologies in everyday consciousness becomes a problem for 

reinterpreting the ideologies and processes of constructing new ideologies as 

actualized responses to the consequences of rapid social transformations as well as 

the increasing relevance of everyday life in the social discourse of the modern world. 

At the same time, the scientific view on the importance of studying ideological 

representations at the level of everyday consciousness has not yet been sufficiently 

reflected in the development of substantiated empirical methods for fixing such 

ideological representations. 

In order to achieve the goal of the study – the methodological substantiation 

of the means of empirical identification of ideological representations of everyday 

consciousness – first was studied the semantic dynamics of the concept of ideology, 

then were clarified the theoretical problems of its interpretation and, finally, was 

outlined the theoretical space of research of this concept in the coordinates of 

everyday, non-specialized, understanding. As a result of this theoretical analysis, it 

has been found that there are at least two main traditions of studying cognitive 

components of everyday consciousness, namely the French socio-psychological 

school of S. Moscovici (social representations) and the Anglo-American tradition of 

M. Rokich (beliefs). 
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Based on the aforementioned approaches, as well as the works of I. Popova, 

who relied on the existing traditions of studying cognitive components of everyday 

consciousness, summarized them and substantiated the introduction of the concept of 

«everyday ideologies», we propose the concept of «ideological representations of 

everyday consciousness», which is the individual’s judgement of socially significant 

values due to which it is possible to group people who share them to act jointly. 

Ideological representations are a set of general social representations that are formed 

spontaneously in everyday activities and reflect the understanding of the world 

through the prism of everyday life. They are group assessments that are not 

necessarily reliable but have a clearly expressed emotional character. These social 

representations are temporal and fragmented, and their articulation depends on the 

level of education of their subjects as well as the place of such subjects in the system 

of social stratification, i.e., social experience of the subjects of ideological processes 

and their social relations. Ideological representations become obvious through the 

assessments expressed by their subjects and their behavior; the latter, in turn, is 

shaped by the needs and interests of such subjects. Like ideology (in a broad sense), 

everyday ideological representations are influenced by perception, thinking 

(judgments and conclusions determined by the level of culture; in particular, political 

culture) and emotions. That is, ideology in general and ideological representations in 

particular are shaped by both relatively stable (political culture, mentality) and 

unstable (mood, emotion, experience) components. Ideological representations of 

everyday consciousness have various forms of expression. Being in the 

consciousness, they can manifest themselves through anecdotes, jokes, blog entries, 

petitions, posts on social networks, etc. Modern genres of such representations are 

internet demotivators, memes and photoshopped images of a humoristic nature. The 

mechanisms for sharing one’s ideological representations are blogs, letters, petitions, 

strikes, mass protests, social networking tools (publications, comments, hashtags, 

discussions in groups on social networks, tweeter storms, etc.). 

Since the author of the concept of «everyday ideology» only outlines the 

potential ways of its empirical identification, an analytical review of existing methods 
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of studying ideology in general and ideological representations in particular was 

carried out. Thus, it was found that one-dimensional continuum of ideology is not 

relevant for explaining the variability of ideological representations of social groups, 

and direct questions about self-identification and attachment to certain ideological 

currents do not yield the expected results. 

It has been found that existing researches are aimed at rather narrow spheres 

and do not allow to define the whole field of ideological representations; therefore, 

the focus was on the methodology using values and general principles as a tool for 

potential identification of ideological representations of everyday consciousness. The 

point is the vast majority of people do not use categories of classical ideologies, 

despite they constantly evaluate subjects and objects they interact with. Given that 

this evaluation depends on the difficulty of the matter being discussed and the level 

of awareness of a person giving evaluation, it is best to use the most general 

mechanisms of its emergence, which include values, general principles as well as the 

concept of social orientation of the person proposed by V. Khmelko. 

Based on these methodological positions, slogans of the Euromaidan period 

and the results of a mass sociological survey were analyzed to demonstrate the 

potential for identifying ideological representations of everyday consciousness in 

both a retrospective study and real time. 

It is found that the method of content analysis is quite suitable for solving the 

problem of identifying ideological representations provided that such representations 

are objectified. A detailed examination of each category and its subcategories makes 

it possible to assert that ideological representations comprise the cognitive, emotional 

and connotative components. 

The analysis of the perception of reforms by the survey respondents makes it 

possible to understand the main existing ideological representations of everyday 

consciousness which manifest themselves through the respondents’ judgements 

concerning the reforms. Assessing individual reforms provides only partial 

understanding, while grouping respondents by similar judgments of these reforms, 

i.e., by their ideological representations, has a significant heuristic potential. 
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Grouping based on three key areas – geopolitics, economics and social sphere – 

allows us to speak of two polar positions – «consistent liberals» and «consistent 

conservatives» – between which there are intermediate types with emphasis on one 

aspect or another. The analysis of the factors influencing the propensity for certain 

ideological representations has shown that the region and age are the most significant. 

The criterion validity of the proposed grouping of the respondents representing 

various ideological representations is confirmed by the use of the methods of 

S. Feldman and V. Khmelko. 

The practical value of the work is in the fact that the results obtained 

contribute to the improvement of the conceptual-categorical apparatus of sociology 

and methodologically ensure further scientific research of ideological representations 

of everyday consciousness of various social groups. The proposed approach for 

identifying markers of ideological representations can be useful in studying relevant 

processes in society and their assessment by the participants of these processes. The 

developed conceptual scheme of content analysis can be applied to analyze other 

phenomena of social consciousness. Some points of the dissertation which have an 

applicable nature (computer-based creation of a matrix of non-randomness of 

categories, explanation of the expediency of the «tandem approach» to the analysis of 

empirical data) can be used in both the practice of sociological measurement and 

teaching sociological disciplines. 

Key words: ideology, ideological representations, mass consciousness, 

everyday consciousness, means of empirical identification. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Ідеологія, у її теоретичному та 

практичному контексті явно чи латентно, але перманентно знаходиться у 

фокусі уваги як науковців, так і пересічних осіб. Так, зарубіжні та вітчизняні 

дослідники, які працюють у сфері філософії, політології, культурології та 

соціології, вступають у дискусії щодо відповідної інтерпретації, з’ясування 

сутності ідеології та її ролі в суспільстві, що засвідчує важливе значення даного 

концепту у науковому дискурсі [Gerring, 1997; Dijk, 1998; Kellner, 1981; 

Knight, 2006]. З іншого боку, не лише у науковій сфері здійснюється розгляд 

ідеології: про її суспільне значення свідчать, щонайменше, як недавня історія 

XX століття із революціями, війнами та боротьбою державних устроїв (за що це 

століття називають «століттям ідеологій» [Schwarzmantel, 1998]), так і гучні 

терористичні акти XXI століття, за якими стоять ті чи інші ідеології. 

Звернення до розгляду ідеології сьогодні є особливо актуальним, 

оскільки, з одного боку, попри дискусії про «смерть ідеології» існують та 

продовжують свій розвиток класичні соціально-політичні ідеології, а з іншого 

боку відбувається постійне формування нових систем оформлених поглядів та 

ідей, які виражають актуальні інтереси та проблеми різних соціальних груп 

суспільства. Зважаючи на важливість ідеології у житті суспільства, яка 

виражається через ряд функцій (зокрема, консолідуючу, цілепокладання, 

управління, легітимації, аксіологічну та комунікативну), неабияким є інтерес до 

неї представників різних сфер знань. Цілеспрямоване вироблення та 

транслювання ідеологій на фоні посилення відмінностей всередині «класичних 

ідеологій» актуалізує вивчення їх сутності, особливостей прояву та соціального 

сприйняття. Так, далеко не завжди трансльовані ідеології однозначно 

сприймаються широким загалом. Крім того, у повсякденній практиці людей, 

яка сьогодні привертає увагу багатьох дослідників, ідеології постійно 

видозмінюються, подекуди – заново формуються та існують уже в інших 

формах [Попова, 2000]. Дослідження саме таких ідеологій, які поширюються та 
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функціонують на рівні повсякденної свідомості, дозволяє зрозуміти й 

проаналізувати процеси, що відбуваються у суспільстві, виявити існуючі 

інтереси, прагнення різних соціальних груп населення, а також способи 

можливої реалізації цих інтересів. Вивчення ідеології на рівні повсякдення є 

особливо доцільним з орієнтацією на аналіз та управління соціальними 

процесами. Проте, сучасні визначення поняття «ідеологія» [Gerring, 1997: 

с. 958–959; Dijk, 1998: с. 1] свідчать, що це поняття, незважаючи на частоту 

вживання, залишається досить неясним і перевантаженим смислами. Спроби 

концептуального визначення і систематизації свідчать про варіативність 

інтерпретацій даного поняття, почасти взаємовиключних. 

Фактично одразу після введення до філософського та наукового обігу 

поняття «ідеологія» дістало критики через епістеміологічну (Ф. Енгельс) та 

прагматичну хибність (К. Маркс). Подальші дослідження ідеології відбувались 

у рамках соціології знання (К. Мангейм, М. Шелер – обґрунтовується 

обумовленість мислення буттям), концепцій діяльності (І. Горовіц, 

Ю. Габермас – вказується на функціональність ідеології), ірраціонального 

(Е. Топич, К. Саламун, Е. Шилз, Е. Лемберг – здійснюється виправдання 

ірраціональної сутності ідеології), аксіології (Г. Альберт, Т. Гейгер, Х. Зайферт 

– звертається увага на ціннісний аспект ідеології). Дослідники франкфуртської 

школи, поділяючи марксистські погляди на ідеологію, між тим бачили 

ідеологію як засіб контролю над суспільством. Зокрема, М. Хоркхаймер та 

Т. Адорно описують ідеологію як непомітну для більшості, розчинену в масовій 

культурі, яка є потужним механізмом контролю над масами. У радянській 

філософській думці ідеологія активно вивчалась широким колом дослідників, у 

тому числі і соціологами, тоді як ряд західних філософів (Р. Арон, Е. Шилз, 

Д. Белл, С. Ліпсет, Ф. Фукуяма) проголошували кінець ідеології. Сьогодні, 

після періоду деідеологізації, науковці та політики знову звертаються до 

поняття «ідеологія». Зокрема, публікації В. Андрущенка, В. Воловича, 

Є. Головахи, Л. Губерського, В. Кременя, Ф. Кирилюка, М. Поповича в тому чи 

іншому аспекті розглядають сутність і функціонування ідеології. 
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У сучасному суспільствознавстві з’являються роботи, в яких 

пропонується по-новому інтерпретувати поняття «ідеологія», відходячи від 

розгляду ідеології як «системи ідей», натомість вбачаючи у ній «символічні 

форми», «образи». У цьому контексті доречно згадати роботи Дж. Томпсона, 

С. Холла, Т. ван Дейка, Г. Кресса, Дж. Балкіна та інших, які вказують на те, що 

сьогодні зміст текстів прочитується та інтерпретується по-різному, і 

відбувається це на основі поділяємих індивідами соціально обумовлених 

уявлень і способів мислення. Сьогодні до ідеології в ширшому 

інтерпретативному контексті звертаються С. Жижек, Тен ван Дейк, 

В. Давидович, О. Золотухіна-Аболіна, Ю. Волков, Є. Сагалаєва. Згадані 

дослідники, базуючись на напрацюваннях А. Грамші, К. Мангейма, 

Е. Дюркгайма, Дж. Рюде, С. Московічі та інших, звертають увагу на специфічні 

прояви ідеології в контексті індивідуального сприйняття узагальнених ідей. 

Здійснюється вивчення окремих аспектів ідеології. Так, Д. Кірюхін і С. Щербак 

досліджували повсякденні уявлення про справедливість в Росії та Україні, 

дійшовши висновку про існування різних «пануючих ідеологічних концептів» у 

згаданих державах, які обумовлюють уявлення населення. Акцент на вивченні 

носіїв уявлень робить О. Малинова. І. Попова, В. Таран, В. Танчер та 

М. Міщенко звертають увагу на ідеологічні уявлення окремих соціальних груп 

суспільства, яке знаходиться в стані трансформації. 

Таким чином, у сучасному соціальному дискурсі поняття «ідеологія» 

вирізняється тим, що має значний обсяг, а процеси реідеологізації 

[Ходанович, 2014], з одного боку, та зростаюча актуалізація повсякдення в 

соціальному дискурсі [Станкевич, 2009] з іншого боку, зумовлюють доцільність 

вирішення проблеми теоретико-методологічної невизначеності сутності й 

особливостей функціонування ідеології у повсякденній свідомості. 

Водночас, дослідження ідеологічних уявлень повсякденної свідомості, 

які здійснюються під різними кутами зору і вимагають теоретико-

методологічної визначеності, носить частіше теоретичний характер. 

Незважаючи на актуальність вивчення ідеологічних уявлень на рівні 
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повсякденної свідомості, досі недостатньо розробленими залишаються 

емпіричні методи фіксації таких ідеологічних уявлень. Продовжується наукова 

дискусія щодо сутності та способів вимірювання ідеології, яка розуміється 

зазвичай як вчення (теорія, доктрина, система поглядів) про суспільні явища, 

що виражає інтереси соціальних утворень (груп, класів, партій тощо) і має 

оціночний характер. Варіюється розуміння впливу згаданих ідеологій на 

людську поведінку. Частина дослідників вважає, що прихильність до тієї чи 

іншої ідеології дозволяє носіям відповідних поглядів займати послідовні 

позиції по відношенню до різних політичних об’єктів [Downs, 1957; 

Zaller, 1992]. Коли людина розуміє логіку установленого ідеологічного 

континууму, розміщує себе на ньому, то в подальшому вона вибудовує свою 

систему оцінок, відштовхуючись від своєї ідеологічної позиції. Інші науковці 

вказують на обмежений вплив одновимірної моделі ідеології або взагалі 

заперечують вплив ідеологій, зазначаючи, що люди не мислять «ідеологічно» 

[Converse, 1964; Kinder, 1983]. Виходячи із розуміння ідеологій та їх 

потенційного впливу на людську поведінку, варіюються і способи їх 

вимірювання. В той же час залишається поза увагою те, що ідеології не існують 

у «чистому» вигляді поза академічним середовищем, а існують у форматі 

ідеологічних уявлень – тобто в поглядах індивідів та груп на соціально значимі 

цінності. А в такому контексті дослідження хоча і проводяться, однак їх 

результати потребують узагальнення, систематизації та уточнення. 

Наразі існують лише окремі спроби емпіричної ідентифікації 

ідеологічних уявлень того чи іншого суспільства. Зокрема, Ірина Попова, яка 

здійснила обґрунтування поняття «повсякденна ідеологія», не пропонує 

методики його фіксації. Існуючі способи вимірювання ідеології не завжди 

придатні для ідентифікації ідеологічних уявлень, які функціонують на рівні 

повсякденної свідомості, адже не враховують її особливості. Так, використання 

запитань щодо ідеологічної самоідентифікації населення в масових 

опитуваннях не дає релевантні результати в силу того, що лише незначна 

частина населення мислить категоріями «формалізованих» ідеологій 
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[Feldman, 2003], а одновимірний континуум ідеології не пояснює всієї 

варіативності ідеологічних уявлень соціальних груп [Wood, 2012]. 

Комбінований спосіб оцінки політичних атитюдів та ідеологічних переконань 

через латентне вимірювання преференцій у сфері соціальної та економічної 

політики з подальшим зіставленням із запитанням щодо ідеологічної 

самоідентифікації [Treier, 2009] критикується за опору на запитання про 

самовизначення респондентів за ідеологічними напрямами. Окремі спроби 

емпіричної ідентифікації ідеологічних уявлень здійснюються за допомогою 

непрямого вимірювання із застосуванням контент-аналізу, логістичної регресії, 

проте зосереджуються лише на політичному аспекті (роботи М. Назарова, 

А. Олійника). Цікаву методику з точки зору дослідницького потенціалу для 

визначення ролі ідеологічних орієнтацій у дослідженні громадської думки та 

масових вірувань пропонує С. Фельдман [Feldman, 2003], базуючись на ідеї про 

те, що в повсякденному житті люди не виступають «ідеологами» і не мають 

чіткої ідеологічної системи, однак формують свої ідеологічні уявлення за 

допомогою базових вірувань та цінностей. Однак, дана методика поки що 

залишається не валідизованою для вивчення українського суспільства. 

Наукова проблема дослідження полягає у наявній невідповідності між 

потребами ідентифікації ідеологічних уявлень повсякденної свідомості та 

недостатньою розробленістю засобів їх емпіричної ідентифікації у 

соціологічному дослідженні. Проблемна ситуація ускладнюється теоретико-

методологічною невизначеністю поняття «ідеологічні уявлення повсякденної 

свідомості». 

Метою дослідження є методологічне обґрунтування засобів емпіричної 

ідентифікації ідеологічних уявлень у повсякденній свідомості. 

Для досягнення мети необхідно виконати наступні завдання: 

 дослідити смислову динаміку поняття ідеології та з’ясувати 

теоретичні проблеми інтерпретації поняття «ідеологія»;  

 виявити теоретичний простір дослідження поняття ідеології у 

координатах повсякденного, неспеціалізованого розуміння; 



18 
 

 здійснити експлікацію поняття «ідеологічні уявлення повсякденної 

свідомості»; 

 систематизувати існуючі способи емпіричної фіксації ідеологічних 

уявлень; 

 перевірити валідність застосування методики С. Фельдмана для 

дослідження ідеологічних уявлень економічної сфери; 

 продемонструвати потенціал соціологічних засобів у вирішенні 

завдання ідентифікації та фіксації ідеологічних уявлень повсякденної 

свідомості в українському суспільстві; 

 з’ясувати соціоструктурні особливості носіїв емпірично 

виокремлених ідеологічних уявлень повсякденної свідомості.  

Об’єкт дослідження: ідеологічні уявлення повсякденної свідомості.  

Предмет дослідження: засоби емпіричної ідентифікації ідеологічних 

уявлень повсякденної свідомості. 

Методи дослідження: для вирішення поставлених дослідницьких 

завдань у дисертації було застосовано як загальнонаукові, так і специфічні 

соціологічні методи. Зокрема, був здійснений логіко-історичний та теоретичний 

аналіз поняття «ідеологія»; абстрагування та узагальнення із подальшою 

експлікацією поняття «ідеологічні уявлення повсякденної свідомості»; аналіз – 

для концептуалізації поняття «ідеологічні уявлення повсякденної свідомості»; 

дедукція для виведення характеристик поняття «ідеологічні уявлення»; 

порівняльний аналіз методологічних та методичних підходів до ідентифікації 

ідеології та ідеологічних уявлень, а також для з’ясування соціоструктурного 

профілю носіїв різних ідеологічних уявлень; метод типології з метою 

визначення логіки конструювання змінних для вимірювання прихильності до 

тих чи інших ідеологічних уявлень повсякденної свідомості. Також використані 

методи і процедури емпіричної валідизації дослідницької методики; 

статистичні методи аналізу емпіричних даних (зокрема, кореляційний, 

факторний, кластерний та регресійний аналіз). Застосовано метод контент-

аналізу у вивченні вторинної емпіричної інформації (текстів гасел 
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Євромайдану). Обробка та аналіз масивів емпіричних даних здійснювалися за 

допомогою статистично-прикладних програм SPSS, MS Excel, R. 

Теоретичною основою дисертаційного дослідження виступили праці 

українських і зарубіжних соціологів, присвячені дослідженню ідеологічних 

уявлень. Зокрема, за основу взята концепція І. Попової, яка викладена у її 

роботі «Повсякденні ідеології», дослідження когнітивних компонентів 

повсякденної свідомості, а саме французької соціально-психологічної школи 

С. Московічі та англо-американської традиції М. Рокіча, а також робота 

Т.  Дейка «Ідеологія: мультидисциплінарний підхід». 

Методологічною основою дослідження виступають окремі роботи з 

дослідження ідеологічних уявлень М. Назарова, А. Олійніка, методики та 

техніки дослідження С. Фельдмана, В. Ядова, Н. Костенко, В. Іванова, Л. Юзви 

та В. Хмелька.  

Емпіричну базу дослідження становить база даних репрезентативного 

опитування методом особистого інтерв’ю населення України віком 18 років і 

старше, яке проживає у містах чисельністю 50 тисяч осіб і більше, здійсненого 

компанією Kantar TNS 19-31 липня 2017 року. Було опитано 1785 респондентів 

по місцю їх проживання на всій території України, за виключенням АР Крим та 

тимчасово непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей. Також 

у дослідницьких цілях використано колекцію гасел періоду Євромайдану 2013-

2014 років, які були описані у монографії Н. Трач («Разом – сила!»: Риторика 

українського спротиву. Соціолінгвістичні есеї». – К.: Кліо ТОВ, 2015. 144 с.) – 

одному із найповніших джерел про гасла того періоду. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретико-

методологічному обґрунтуванні потенціалу соціологічних засобів дослідження 

ідеологічних уявлень масової та повсякденної свідомості. Наукова новизна 

результатів дослідження конкретизується у наступних положеннях: 

вперше: 

1) здійснено експлікацію поняття «ідеологічні уявлення повсякденної 

свідомості» як такого, що позначає соціальні уявлення оціночного змісту на 
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соціально значущі цінності, які мають виражений емотивний характер та 

спрямовують людей, що поділяють такі уявлення, на спільні ціннісно-

орієнтовані дії. Визначено, що ідеологічні уявлення повсякденної свідомості 

формуються стихійно у повсякденній діяльності людей та відображають їх 

розуміння світу через призму повсякденного життя. Дане визначення покращує 

розуміння поняття «повсякденні ідеології», яке запропоновано І. Поповою, 

завдяки розрізненню понять «ідеологія» й «ідеологічні уявлення» та розгляду 

останнього в застосуванні до проявів повсякденної свідомості, що підкреслює 

суб’єктність носіїв даних уявлень; 

2) обґрунтовано та емпірично протестовано концептуальну схему 

дослідження ідеологічних уявлень масової та повсякденної свідомості, 

зафіксованих у текстових джерелах. Визначені основні категорії дослідження 

ідеологічних уявлень із виділенням універсальних категорій, а також маркерів-

індикаторів ідеологічних уявлень, які можуть бути використані в інших 

соціологічних дослідженнях; 

3) перевірено на репрезентативній вибірці щодо дорослого населення 

України у містах з населенням 50 тисяч і більше валідність застосування 

методики С. Фельдмана для дослідження переконань стосовно економічної 

сфери за багатофакторною моделлю. На підставі порівняльного аналізу 

з’ясовано, що на українській вибірці методика має нижчі показники надійності-

узгодженості, ніж в оригінальній версії. Зокрема, надійність вимірювання ознак 

«економічний індивідуалізм», «рівність можливостей» є досить посередньою, а 

ознаки «свобода підприємництва» – недостатньою; 

удосконалено: 

4) соціологічне розуміння функціонування ідеологій у контексті 

повсякденності, які, з одного боку, формуються професійними ідеологами і у 

вигляді базових простих ідеологічних уявлень поширюються для широкого 

загалу, а з іншого боку, ідеологічні погляди та ідеї відносно незалежно 

розвиваються індивідами у процесі їх повсякденного життя. З’ясовано, що 
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незалежно від джерела походження ідеологічних уявлень вони сприймаються 

індивідами відповідно до їх соціального досвіду; 

5) техніку проведення контент-аналізу на етапі складання матриці 

невипадковості категорій («матриці Осгуда») програмними засобами за 

допомогою мови програмування R, яка надає можливість автоматизувати 

підрахунок; 

6) алгоритм виявлення ідеологічних уявлень на емпіричних даних 

масових опитувань, який включає наступні логічні етапи: а) виявлення 

актуальних маркерів –індикаторів ідеологічних уявлень, які характеризують 

релевантний порядок денний; б) ідентифікація оціночного ставлення суб’єктів 

ідеологічних уявлень до встановленого переліку маркерів; в) застосування 

багатовимірного аналізу для виявлення латентних змінних – ідеологічних 

уявлень стосовно окремих аспектів життєвих ситуацій; г) виокремлення 

суб’єктів ідеологічних уявлень і опис їх соціоструктурного профілю; 

д) виявлення чинників диференціації ідеологічних уявлень в конкретному 

соціальному середовищі; е) перевірка критеріальної валідності отриманих 

індикаторів через застосування інших методик (для виявлення ціннісних 

орієнтацій, переконань тощо); 

дістали подальшого розвитку: 

7) наукові уявлення про сутність ідеології, зокрема в аспектах її 

розуміння як доктрини, як відносин, як діяльності та як роботи; 

8) визначення темпорального та фрагментарного характеру ідеологічних 

уявлень. Встановлено, що їх артикульованість орієнтована на інтереси і 

потреби суб’єктів цих уявлень, яка залежить від їх соціального досвіду, рівня 

освіченості та місця в системі соціальної стратифікації суспільства;  

9) систематизація обмежень існуючих методик ідентифікації 

ідеологічних схильностей повсякденної свідомості, серед яких: неврахування 

багатовимірності системи вірувань і переконань; ототожнення ідеологічної 

поміркованості з невизначеністю (або незнанням); передбачення одновимірної 

симетрії в конструкції атитюду; невисока надійність одновимірної шкали. 
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Наукове значення дисертаційної роботи полягає в тому, що отримані 

здобувачем результати дослідження сприяють вдосконаленню понятійно-

категоріального апарату соціології, що дає можливість для проведення 

подальших наукових розвідок проблеми ідентифікації ідеологічних уявлень 

повсякденної свідомості. 

Практичне значення роботи полягає у тому, що отримані здобувачем 

результати дослідження сприяють вдосконаленню понятійно-категоріального 

апарату соціології та методологічно забезпечують проведення подальших 

наукових розвідок ідеологічних уявлень повсякденної свідомості соціальних 

груп суспільства. Запропонований підхід з виокремлення індикаторів-маркерів 

ідеологічних уявлень може бути корисним при вивченні актуальних процесів та 

їх оцінок учасниками цих процесів. Розроблена концептуальна схема контент-

аналізу може бути застосована для аналізу інших явищ суспільної свідомості. 

Окремі положення дисертаційної роботи, які мають прикладний характер 

(складання матриці невипадковості категорій програмними засобами, 

обґрунтування доцільності «тандемного підходу» до аналізу емпіричних 

даних), можуть бути використані в практиці соціологічного вимірювання та при 

викладанні соціологічних дисциплін, зокрема таких, як: «Методи аналізу 

соціологічних даних», «Методологія соціологічних досліджень». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею. Теоретичні положення та емпіричні наукові результати, що 

виносяться на захист, сформульовані особисто і є результатом оригінальних 

досліджень здобувача. Наукова проблема, задачі і логіка дослідження 

запропоновані професором В. І. Воловичем, якому дисертант висловлює 

подяку. 

Апробація результатів. Основні положення дисертаційного 

дослідження доповідались на наукових конференціях: Міжнародна 

міждисциплінарна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Шевченківська весна» (Київ, 2017; 2018), IІІ Конгрес 

Соціологічної асоціації України (Харків, 2017), Х Міжнародна конференція 
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студентів та молодих науковців «Соціологія і сучасні соціальні трансформації» 

(Київ, 2017), а також XVI Міжнародна наукова конференція студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених «Соціологія у (пост)сучасності» 

(Харків, 2018). Крім того, основні положення дисертаційного дослідження були 

представлені на методологічних семінарах кафедри методології та методів 

соціологічних досліджень і науковому семінарі факультету соціології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження проведено у рамках держбюджетної науково-

дослідної теми №11БФ017-01 «Тенденції структурної трансформації 

українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції», 

яка виконувалась на факультеті соціології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Крім того, результати дослідження 

включені до підрозділу 2.2 звіту про науково-дослідну роботу ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України» «Соціокультурний вимір 

модернізації економіки України: складові та механізми впливу на 

соціокультурні чинники економічної модернізації» 2015 року, № державної 

реєстрації 0115U004186. 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного 

дослідження опубліковано у 6 статтях фахових видань України з соціології, 3 з 

яких опубліковані у наукових журналах, включених до Core Collection 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus; також 4 наукові праці 

опубліковано в інших наукових виданнях, які засвідчують апробацію матеріалів 

дисертації, та 3 праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації. 

Структура дисертації. Дослідження складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять шість підрозділів, висновків до розділів та загальних 

висновків, списку використаних джерел і літератури (170 найменувань) та 7 

додатків. Робота містить 30 таблиць та 17 рисунків. Загальний обсяг тексту 

роботи складає 223 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ІДЕОЛОГІЯ» 

 

1.1. Аналітичний огляд наукових досліджень поняття «ідеологія» 

 

Значна частина дослідників, які займаються вивченням ідеології, 

нарікають на неоднозначну інтерпретацію цього поняття. Так, у сучасному 

суспільствознавстві склалась така ситуація, що, всупереч частоті вживання, 

поняття «ідеологія» все ж залишається досить перевантаженим смислами 

[Gerring, 1997: с. 958-959; Dijk, 1998: с. 1]. Справа в тому, що з моменту 

введення у науковий обіг цього поняття, напрацьовуються цілий ряд підходів 

до пояснення походження сутності, змісту та суспільної ролі ідеології. 

Результатом є те, що у сучасному соціальному дискурсі поняття «ідеологія» 

вирізняється тим, що має значний обсяг. Відповідно, актуальним завданням 

постає необхідність з’ясування змісту та обсягу поняття «ідеологія», без чого 

неможлива емпірична фіксація ні даного поняття, ні інших, пов’язаних із ним. 

Дослідження походження поняття «ідеологія» виявляє, що воно 

з’являється у зв’язку із появою сприятливих соціокультурних підстав, 

найголовніша серед яких – втрата монопольної «церковної інтерпретації світу». 

Саме на цей фактор указує К. Мангейм, зазначаючи, що після зникнення даної 

монополії з’являється вільна інтелігенція, яка стала рекрутуватись із різних 

соціальних прошарків та життєвих ситуацій. Відтак, кожна опозиційна група 

отримала можливість відкрито заявити про свої смислові значення, які 

відповідали власному розумінню світу [Мангейм, 1994: с. 25]. На інший чинник 

вказує О. Малинова, яка цитує К. Гірца, зазначаючи, що ідеологічна активність 

була викликана потребою в «картах місцевості», котрі допомагали б 

орієнтуватись у політичній реальності, яка якісно змінилась у результаті 

Французької революції. Дослідниця підкреслює, що ідеології народжуються та 

існують в полі зіткнення між різними, часто взаємовиключними світоглядами, 

виступаючи разом із тим «системами смислових значень, які спрощують 

різноманіття життя», при цьому смислоутворення здійснюється «з позиції 
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певного суб’єкта колективної дії» [Малинова, 2001: с. 13]. Ще одним фактором 

появи ідеології став «новий тип культурного спілкування між людьми», який 

базувався на «масовому тиражуванні слова» [Гуревич, 1980: с. 21]. Йдеться про 

те, що саме книгодрукування стало тим поштовхом, який підірвав монопольні 

позиції духовенства, відкривши доступ до різноманітності знань та 

послуживши потужним засобом вираження думок. 

Таким чином, виникнення ідеології стало можливим у результаті 

соціальної, економічної, політичної, релігійної та культурної трансформації 

суспільства внаслідок переходу від абсолютизму до демократії, у тому числі і в 

культурній сфері (мова іде про масовий доступ до інформації на фоні 

зникнення монополії церкви). Згадані еволюційні та революційні зміни сприяли 

відділенню ідеології від суспільної свідомості (зокрема, і від релігії як її 

форми).  

Вказані передумови і спричинили те, що сталось у 1796 році, коли 

А. Дестют де Трасі вводить у науковий обіг поняття «ідеологія» у своїй 

доповіді «Проект ідеології», яку прочитав у Національному інституті наук і 

мистецтв. Французький науковець пропонував узагальнити та систематизувати 

вчення Ф. Бекона про ідоли, Кондильяка – про чуттєві та інтелектуальні види 

ідей, Гольбаха – про істинні та хибні ідеї у вигляді нової науки – ідеології. 

Дещо згодом – у 1801 році – А. Дестют де Трасі публікує книгу, в якій описував 

досліджувану ним науку наступним чином: «Ця наука може називатися 

ідеологією, якщо приймати до уваги її предмет; загальною граматикою, якщо 

звертатися до її засобів; логікою, якщо розглядати її у відношенні до її 

мети…Ідеологія представляється мені родовою назвою, тому що наука про ідеї 

включає в себе науку про їхнє вираження і науку про їхню дедукцію» 

[Трасі, 2013: с. 38]. Тобто, «ідеологія» була запропонована як нова наука, яка 

покликана вивчати людину та суспільство через вивчення ідей. П. Кабаніс, 

розвиваючи ідею де Трасі, вказував, що ідеологія як самостійна наука повинна 

мати безпосереднє відношення до висловлювань і робіт мислителя, мораліста і 

законотворця. 
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Якщо автор поняття «ідеологія» зі своїми однодумцями-представниками 

французького сенсуалізму (П. Кабаніс, М. Вольней, та інші) намагалися 

досліджувати фундаментальні основи, начала ідей, зв’язки між фізичним і 

психічним устроєм людини, то Н. Бонапарт, критикуючи Дестюта де Трасі, 

започатковує вживання поняття «ідеологія» для позначення теорій, які 

спотворюють реальність, запозичують аргументи науки, які орієнтовані на 

зміни або стабільність соціального порядку, та які керовані політичною 

практикою [Жукоцкая, 2009]. Так, негативна конотація поняття «ідеологія» 

виникає саме з подачі Наполеона, який підозрював А. Дестюта де Трасі та його 

однодумців у заколоті, назвавши ймовірних бунтівників, які були в опозиції до 

нього, «ідеологами». Наполеон переклав на останніх свої невдачі у внутрішній 

та зовнішній політиці, звинувативши «ідеологів» у відірваності від реального 

життя. В результаті, поняття «ідеологія» стало позначати щось негативне, щось 

таке, що означає злий замисел. Власне і сьогодні ми зустрічаємо таку 

інтерпретацію поняття, коли під «ідеологією» розуміють змову, маніпуляцію, 

політичну програму, яка направлена на нечесне отримання влади і/чи на 

маніпулювання масами. Зокрема, навіть ті автори, які вказують на свою 

нейтральність у використанні поняття «ідеологія», характеризують його як 

таке, що має «упередження, спрощення, емоційність мови, потурання 

соціальним упередженням» [Гирц, 2004: с. 225]. 

Таким чином, поняття «ідеологія» фактично одразу після появи в 

науковому обігу потрапила під удар критики, яку продовжує Ф. Енгельс, 

називаючи її «хибною свідомістю». Так, в листі Ф. Енгельса до Ф. Мерінга 

знаходимо такий опис: «Ідеологія – це процес, який здійснює так званий 

мислитель, хоча і з свідомістю, але зі свідомістю хибною. Справжні рушійні 

сили, які спонукають його до діяльності, залишаються йому невідомими, в 

іншому випадку це не було б ідеологічним процесом» [Енгельс, 1988: с. 83]. 

Свідомість ж розглядається як суспільний продукт, який виникає в результаті 

життєвої діяльності людей: «Свідомість ніколи не може бути нічим іншим як 

усвідомленим буттям, а буття людей є реальним процесом їх життя» [Маркс, 
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Энгельс, 1955: с. 25]. Майже вся ідеологія, – зазначається у праці німецьких 

мислителей, зводиться або до перекрученого розуміння цієї історії [мається на 

увазі історія людей], або до повного відвернення від неї. Сама ідеологія є лише 

однією зі сторін цієї історії [Маркс, Энгельс, 1955: с.16]. Тобто, сприйняття 

навколишнього світу залежить від матеріальних умов існування людини в силу 

її соціальної природи. 

В період написання «Німецької ідеології» Карл Маркс був знайомий з 

роботою А. Дестюта де Трасі та з критикою Б. Наполеона цієї роботи. Так, як і 

Б. Наполеон, німецькі мислителі використовували поняття «ідеологія» та 

аналогічним чином (як Наполеон критикував де Трасі і його послідовників) 

критикували младогегелянців за ідеалістичне розуміння історії, яке дозволяє 

лише поверхнево зрозуміти суспільні процеси, натомість пропонували 

пов’язати філософію із дійсністю, із матеріальним середовищем. К. Маркс 

прирівнював ідеологію до сфери ідеального, ідеалістичного, яка приховує 

справжні матеріальні інтереси, сприйняття реальних умов існування. Тобто, 

класик окреслює уявність, а відтак – хибність, як рису ідеології, яка полягає у 

відірваності від практики, а не як відірваність від об’єктивності. Саме тому 

словосполучення «хибна свідомість», яке використовується німецькими 

філософами при інтерпретації ідеології, стосується ілюзорного уявлення про 

реальність, а не спеціального обману. 

Ідеологія, як особлива форма свідомості, в поглядах К. Маркса та 

Ф. Енгельса пов’язана із соціальною структурою суспільства, зокрема – з 

класами. Мова іде про те, що думки пануючого класу є пануючими в певний 

період, – тобто клас, який представляє собою пануючу матеріальну силу 

суспільства, в той же час виступає панівною духовною силою суспільства. 

Можна сказати, що характерною рисою ідеології за Марксом є її прагматика, – 

приватне, яке видається за загальне: «Будь-який новий клас для досягнення 

своїх цілей змушений представити свій інтерес як загальний інтерес всіх членів 

суспільства, тобто, висловлюючись абстрактно, надати своїм думкам форму 
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всезагальності, зобразивши їх як єдино розумні, загальнозначущі» [Маркс, 

Энгельс, 1955: с. 47]. 

Бачимо, що підхід німецьких філософів зосереджується на залежності 

від матеріальних умов існування, а відтак – від соціального інтересу, як 

ключового фактору ідеології, а ідеологічні заяви розглядаються як інструмент 

боротьби за вигоду. Даного підходу дотримувались і радянські науковці. 

В. Ядов, наприклад, у своїй роботі «Ідеологія як форма духовної діяльності 

суспільства» зазначав, що «ідеологія – представляє собою відображення буття 

крізь призму класових інтересів...Як ціле – групи…Стосовно ідеології як 

особливої форми духовної діяльності, то вона є теоретичною зброєю класів, і 

саме в цьому стані її головна соціальна функція» [Ядов, 1961: с. 18-21]. 

Підхід К. Маркса до ідеології можна віднести до «теорії інтересів». 

Досить ємно про сутність даної теорії висловлювався К. Гірц, який зауважив, 

що основною перевагою «теорії інтересів» є «розміщення ідейних систем на 

ґрунтовну основу соціальних структур: здійснюється акцент на мотивації тих, 

хто такі системи визнає, і на залежність в свою чергу такої мотивації від 

соціального стану, перш за все, від класової приналежності» 

[Гирц, 2004: с. 233]. 

Існує інший підхід, який основоположним фактором ідеології розглядає 

не інтерес, а напруження. За цим підходом, ідеологія існує як засіб зняття 

напруги, яка виникає в силу того, що будь-яке суспільство стикається із 

постійно виникаючими функціональними проблемами (як-от розбіжність цілей 

в окремих частинах суспільства, суперечливі рольові очікування). Проблеми 

викликають соціальну напругу, яка існує як на рівні окремої особистості, так і 

на більш загальному рівні суспільства. В даному контексті ідеологія 

розглядається як «структурована реакція на структурні напруження соціальної 

ролі» [Гирц, 2004: с. 235]. К. Гірц також вказує не лише на існування соціальної 

напруженості, а й на типи пояснення напруженості: катертичне (існує як 

«теорія клапану безпеки»), емоційне (передбачає наявність «символічних 

ворогів»), моральне (включає вищі цінності, тим самим підтримуючи індивіда), 
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солідаристське пояснення (ідеологія тут виступає як об’єднуючий чинник 

різних окремих груп) та адвокатське пояснення (ідеологія посилює соціальну 

напругу, змушуючи діяти) [Гирц, 2004: с. 236-237]. 

У пізніх працях Ф. Енгельса продовжується критика ідеології. Зокрема, в 

роботі «Анти-Дюринг» філософ, критикуючи математичний метод Дюринга, 

зауважує, що застосування даного методу (розкладання кожної групи об’єктів 

пізнання на найпростіші елементи із подальшим застосовуванням до цих 

елементів настільки ж простих, самоочевидних аксіом, щоб потім оперувати 

результатами, здобутими таким чином) є нічим іншим, як «формою 

ідеологічного методу». Згідно з цим, апріорним, як його ще називають, 

методом, властивості будь-якого предмета пізнаються не шляхом їх виявлення 

у самому предметі, а шляхом логічного виведення з поняття предмету: 

«Спочатку з предмету роблять собі поняття предмету; потім перевертають все 

догори ногами і перетворюють відображення предмету, його поняття в міру для 

самого предмету. Тепер вже не поняття має узгоджуватися з предметом, а 

предмет повинен узгоджуватися з поняттям» [Энгельс, 1988]. Таким чином, 

ідеологічний метод перевертає дійсність навиворіт, зауважує Ф. Енгельс, і 

філософія цієї дійсності стає чистою ідеологією, «виведенням дійсності не із неї 

самої, а із уявлення». Цікаво зауважити, що до цих уявлень Ф. Енгельс 

відносить «залишки реального змісту дійсності» (які містяться в абстракціях) та 

зміст, який ідеолог приносить із власної свідомості (переконання, які 

підтримують чи заперечують суспільні відносини в яких знаходиться ідеолог, 

запозичені уявлення з літератури, особисті дивацтва). 

В. Корабльова звертає увагу на те, що «усталене розуміння ідеології як 

класово забарвленої хибної свідомості» пов’язане швидше з роботами 

Ф. Енгельса та послідовниками К. Маркса, тоді як заслуга К. Маркса полягає у 

формуванні «смислового поля ідеології» – обґрунтуванні не епістемілогічної, а 

прагматичної хибності ідей внаслідок відірваності від конкретно-історичної 

практики [Корабльова, 2014]. 
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П. Сорокін, як і марксисти, також розглядав ідеологію крізь призму 

класів. Соціолог обґрунтовував залежність поведінки та ідеології індивіда, а 

відтак – і великих мас населення, від «кількості та якості їжі, яка поступає в 

його організм» [Сорокин, 1994: с. 367]. «Ідеологію суспільства» він розумів як 

сукупність уявлень, понять та суджень, які властиві членам агрегату та які 

можуть або зовнішньо виражатись (через слова, знаки, тощо), або існувати в 

думках індивіда. Залежність ідеології від їжі полягає у тому, що, на думку 

Сорокіна, в період голоду актуальною стає ідеологія, яка при даних умовах 

сприяє насиченню «голодного суспільного шлунку». Відтак, ситі і голодні 

(багаті і бідні) мають схильність до різних ідеологій: «комуністично-

соціалістична ідеологія повинна мати успіх і легко прививається до групи 

бідняків, і не може мати успіху і легко привитись до багато-ситих. Останні 

повинні мати імунітет по відношенню до неї, перші – навпаки легко схильні до 

її «зарази». Антикомуністичні ідеології – навпаки…» [Сорокин, 1994: с. 369]. 

Дослідники ідеології, які узагальнюють її історичний шлях розвитку, 

вказують, що подальші дослідження відбувались в рамках соціології знання 

(К. Мангейм, М. Шелер), в термінах діяльності (І. Горовіц, Ю. Габермас), 

ірраціонального (Е. Топич, К. Саламун, Е. Шилз, Е. Лемберг), аксіології 

(Г. Альберт, Т. Гейгер, Х. Зайферт) [Жукоцкая, 1998]. 

К. Мангейм у своїй роботі «Ідеологія та утопія» 1929 року вказував на 

те, що багатозначність поняття «ідеологія» «створює видимість єдності, в якій 

зовсім різні стадії в історії значення цього поняття постають перед нами в 

деякому взаємопереплетінні». Розплутуючи термінологічну неясність, Карл 

Мангейм вводить розрізнення часткової та тотальної ідеології. «Часткова 

ідеологія», згідно інтерпретації ученого, має місце тоді, коли «ми не віримо 

певним «ідеям» і «уявленням» противника, адже вважаємо їх більш-менш 

усвідомленим спотворенням фактів, справжнє відтворення яких не відповідає 

його інтересам» [Мангейм, 1994]. «Тотальна ідеологія» ставить під сумнів не 

лише «певні ідеї», а й «увесь світогляд противника (у тому числі і його 

категоріальний апарат)». Якщо «часткова ідеологія» стосується лише 



31 
 

«противника», то «тотальна ідеологія» охоплює усю структуру свідомості 

соціальної групи або епохи. Разом з тим, обидва типи ідеології дозволяють 

розуміти зміст висловлювань (ідей) противника не через іманентну 

інтерпретацію (пряме заглиблення в сказане), а через розуміння соціальних 

факторів буття суб’єкта цих висловлювань. 

«Часткова ідеологія» за К. Мангеймом функціонує лише на 

психологічному рівні окремого індивіда, а от «тотальна ідеологія» ‒ на 

ноологічному рівні (теоретичному рівні). Тут мова іде про те, що «тотальна 

ідеологія» охоплює усю систему мислення, зокрема, і його форму, а також 

певний вид розуміння та інтерпретації. Відтак, «часткова ідеологія» базується 

на «психології інтересу», а от «тотальна ідеологія» базується «на думці, що 

певному соціальному стану відповідають певні точки зору, методи 

спостереження, аспекти». У випадку «часткової ідеології» можна говорити, що 

її суб’єктом виступає окремий індивід, тоді як у випадку «тотальної ідеології» 

мова іде лише про «суб’єкт віднесення» [Мангейм, 1994]. Розглядаючи саме 

тотальну ідеологію, К. Мангейм демонструє зв’язок між соціальним 

становищем та точкою зору, мисленням, зазначаючи, що «людське 

мислення…завжди іде своїм корінням у певну соціальну сферу». Власне ця 

обумовленість мислення буттям і характеризує «ідеологічність людського 

мислення». Крім того, «ідеологічність», за Мангеймом, визначає і оціночно-

орієнтуюча функція свідомості [Мангейм, 1994]. Варто наголосити, що дана 

функція свідомості визначає або збереження дійсності, виконуючи 

консервативну функцію (у цьому випадку Мангейм називає її ідеологією), або 

зміну дійсності, виконуючи перетворюючу функцію (у цьому випадку Мангейм 

називає її утопією). Все ж, і К. Мангейм, і Ф. Енгельс ідеологію розглядають в 

негативному контексті, вважаючи, що вона є хибною свідомістю чи 

викривленим відображенням дійсності, представляючи при цьому інтереси 

зацікавлених класів. 

М. Шелер пропонував розрізняти зміст знань від передумов, які 

витікають із класової належності. Ідеологія ж являє собою, на думку філософа, 
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спроби обгрунтувати дані передумови науковими, релігійними чи 

філософськими ідеями [Жукоцкая, 2009]. 

Розгляд ідеології в теоріях діяльності зустрічається в роботах Горовіца 

та Ю. Габермаса. Як зазначає А. Жукоцька, Горовіц критикує концепцію 

П. Сорокіна щодо того, що ідеологія є лише формою свідомості та ідеї Тойнбі 

щодо ототожнення ідеології із релігією. Натомість, теоретик повязує ідеологію 

із «життєвими стимулами», яка через емоційні мотиви приймає однобоке 

вирішення ситуації, слугуючи спусковим механізмом до дії [Жукоцкая, 2009].  

Прихильники ірраціоналізму схильні виправдовувати в ідеології її 

ірраціональну сутність. Зокрема Е. Шилз вказує на те, що ідеологія є 

позитивною та нормативною системою переконань, Е. Лемберг звертає увагу на 

функціональні аспекти необхідності ідеології (яка забезпечує потребу людини у 

вірі). На функціональний режим існування ідеології звертає увагу і 

Л. Альтюсер. Філософ переосмислив ідеї авторів «Німецької ідеології» щодо 

поняття «ідеологія», розглядаючи його вже у позитивному контексті. Зокрема, 

негативну тезу К. Маркса про те, що «ідеологія не має історії» він розглядає в 

амбівалентному, але позитивному ключі, зазначаючи, що в ідеології, з одного 

боку, є своя історія, а з іншого – немає, так як «ідеологія вічна, як і несвідоме». 

Л. Альтюсер вказує, що ідеологія – «це «уявлення» про уявні відношення 

індивідів із реальними умовами їх існування», які матеріально існують 

[Альтюссер, 2011]. Матеріальне існування ідеології, на думку філософа, 

обумовлюється тим, що «кожен «суб’єкт», який володіє свідомістю і вірить в ті 

«ідеї», які вселяє йому власна свідомість, і які він вільно приймає, повинен 

«діяти у згоді із своїми ідеями», тобто повинен вписувати в свою матеріальну 

практичну діяльність власні ідеї вільного суб’єкта» [Альтюссер, 2011]. Якщо ж 

поведінка розходиться із ідеями, це вказує або на існування інших ідей, або на 

цинізм, відсутність усвідомлення чи певну ваду. Таким чином, ідеї – це 

матеріальні вчинки суб’єкта, що входять в матеріальну практичну діяльність, 

регульовану матеріальними ритуалами ідеологічного апарату, від якого 

походять ідеї даного суб’єкта [Альтюссер, 2011].  
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Філософ у своїй роботі «Ідеологія та ідеологічні апарати держави» 

розрізняє репресивні та ідеологічні апарати держави. Так, теоретик вказує на 

наявність безпосередніх державних апаратів (репресивних, адже діють вони, в 

першу чергу, із застосуванням насилля чи на грані насилля, включаючи уряд, 

адміністрацію, поліцію, суди, тюрми тощо) та ідеологічних апаратів держави. 

Останні включають в себе ряд соціальних інститутів (релігії, школи, сім’ї, 

професійні союзи, політичні системи, інформаційні апарати (преса, 

телебачення, радіо і т.д.), культурні апарати (спорт, мистецтво тощо)) та 

відрізняються від репресивних державних апаратів тим, що в першу діють «із 

застосуванням ідеології». Пануючий клас, прагнучи встановити свою владу в 

державі, встановлює гегемонію як над репресивними, так і над ідеологічними 

апаратами, єдність яких забезпечується «пануючою ідеологією» та які 

спрямовуються на досягнення відтворення виробничих відносин.  

Бачимо, що матеріалістичний підхід Альтюсера вказує на те, що 

практична діяльність існує лише у формі ідеології та залежить від неї, а сама 

ідеологія існує в суб’єкті і для суб’єкта. Ключовою рисою ідеології є 

латентність з одного боку та всезагальність – з іншого. 

Слід зазначити, що не лише Е. Лемберг, Л. Альтюсер, а й представники 

структурно-функціонального підходу, зокрема Т. Парсонс, також звертають 

увагу на роль ідеології в житті суспільства, не акцентуючись при цьому на її 

природі та особливостях. 

Особливу увагу на поняття «ідеологія» звертали радянські дослідники, 

які ще з 1920 років підняли дискусію з приводу сутності ідеології, її місця і ролі 

в марксизмі. Так, В. Адоратський у статті «Про ідеологію» обґрунтовував тезу 

про те, що під ідеологією слід розуміти лише вузьке коло мислення – саме ті 

думки, які відірвались від зв’язку із матеріальною дійсністю, втратили 

усвідомлення цих зв’язків, відображають цю дійсність неправильно і не 

усвідомлюють цю неправильність [Адоратский, 1922]. На його думку, метод 

діалектичного матеріалізму ліквідує ідеологічні погляди, ідеологічність 

мислення. Ідеї В. Адоратського підтримує і розвиває Разумовський, який 
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ставить під сумнів класовий смисл ідеології, вказуючи на те, що вона виступає 

швидше штучним продуктом класового мислення, віддаленим відображенням. 

Дані ідеї заперечував В. Румій, доводячи важливість ідеології в системі 

марксизму та класового смислу ідеології [Румий, 1923]. Зрештою, дана дискусія 

закінчилась гіперболізацією ідеології в радянській філософії, а питання щодо 

співвідношення класовості і об’єктивності ідеології вирішувалось з двох 

протилежних позицій. За одною з них, якщо ідеологія відображає класові 

інтереси, то вона суб’єктивна, ненаукова. За іншою позицією, існує розділення 

ідеології на «наукову» і «ненаукову». Саме друга, марксистська позиція стала 

домінуючою, а її розділення ідеології стало вихідним пунктом у зусиллях 

радянських філософів «врятувати» цю категорію» [Яхот, 1981]. 

Проблема ідеології в теоретичному аспекті радянської науки постає не з 

праць Ф. Енгельса та послідовників марксизму (які критикували ідеологію та 

розглядали її в негативному ключі) чи В. Леніна (який не займався теоретичним 

розбором категорії «ідеологія», користувався нею в основному, коли необхідно 

підкреслити принцип боротьби ідеологій, принцип класовості, партійності [там 

само]), а під впливом ідей О. Богданова. Саме він звернув увагу на 

взаємовідносини ідеолога і мас, співвідношення суспільної психології і 

суспільної ідеології, розмежовуючи їх. Філософ виходить із формули Мюллера: 

«мислення – це мова мінус звук» у своїх розмірковуваннях над походженням 

ідеології. Зокрема, О. Богданов вказує на те, що людина завжди мислить 

поняттями, які, разом із думками і логічними зв’язками належать до сфери, яка 

завжди соціальна – ідеології. «Численні образи безпосередніх переживань, які 

не передаються людиною іншим людям, не оформлені у вигляді понять, 

відносяться лише до індивідуальної свідомості» [Богданов, 1906]. 

Напрацювання О. Богданова, які стосувались взаємовідносин ідеології і 

широких мас, були запозичені в сталінський період і використані в 

обґрунтуванні необхідності ідеологічної підготовки кадрів (власне, поняття 

«ідеологічна робота» теж запозичене в Богданова) з метою нагнітання напруги, 

встановлення жорсткого соціального устрою в тодішньому суспільстві. 
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Дослідники франкфуртської школи, які також займались вивченням 

ідеології, поділяючи марксистські погляди на неї, її критикували. Так, вони 

бачили ідеологію як засіб контролю над суспільством. Зокрема, Хоркхаймер та 

Адорно говорять про ідеологію як непомітну для більшості, розчинену в 

масовій культурі, яка є потужним механізмом контролю над масами 

[Хоркхаймер, Адорно, 1997: с. 149-209]. Г. Маркузе вказує на те, що розвинена 

індустріальна культура стає більш ідеологізованою, ніж попередня, адже 

відтворює сама себе, сучасне йому суспільство стає втіленням «технічної 

раціональності», а наука та техніка – новою формою ідеології [Маркузе, 1994]. 

Якщо в радянській філософській думці ідеологія активно вивчалась 

широким колом дослідників, у тому числі і соціологами (зокрема, В Ядовим у 

роботі «Идеология как форма духовной деятельности общества» [Ядов, 1961], 

В. Воловичем (у співавторстві) [Человеческий фактор, 1989]), то ряд західних 

філософів (Р. Арон, Е. Шилз, Д. Белл, С. Ліпсет, Ф. Фукуяма) проголошували 

кінець ідеології. Одним із перших, хто започаткував деідеологізацію, був 

Р. Арон, який у своїй праці «Опіум для інтелектуалів» обгрунтовував тезу про 

те, що наука виступає альтернативою партійним ідеологіям [Арон, 2006]. 

Майже одразу за Р. Ароном Д. Белл та С. Ліпсет висунули теорію «кінця 

ідеології», яка виходила з того, що старі ідеології втратили силу і значимість 

через зміни в природі капіталізму, участі робочого класу у політичних процесах 

і ростом загального добробуту населення. Науковці стверджували, що західним 

суспільствам, які вирішили соціальні проблеми, притаманні консенсус і 

прагматичний підхід щодо розподілу ресурсів [Аберкромби, 2004]. Цю першу 

хвилю прогнозів «кінця ідеології» пов’язують «із констатацією спаду 

популярності революційних і радикальних доктрин у розвинених 

індустріальних країнах і твердженням, що стара «ідеологічна політика» має 

поступитися місцем прагматичним підходам» [Малинова, 2006]. Очевидно, що 

автори першої хвилі деідеологізації розуміли ідеологію як уніфіковану систему 

ідей, яка критикувала наявний суспільний устрій. 
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Друга хвиля деідеологізації виникає на початку 1990-х років, коли стає 

зрозумілим крах соціалістичної системи, а відтак – біполярного світу. До цього 

періоду відносять Ф. Фукуяму, який у статті 1989 року «Кінець історії?» 

зазначав, що в останні роки у світі зникли альтернативи ліберальної демократії 

і в результаті спостерігається тріумф західної ідеї. Універсалізація західної 

ліберальної демократії, за словами філософа, виступає «завершенням 

ідеологічної еволюції людства», «остаточною формою правління в людському 

суспільстві», відтак – «кінцем історії»: «Різноманіття ідеологій пов’язане з 

протиріччями та пошуком шляхів їх вирішення, а також і рухом вперед. Немає 

протиріч, немає руху, немає і історії»[Фукуяма, 2004]. 

С. Хантінгтон також говорив про кінець ідеології, який вбачав у тому, 

що в посткомуністичний період культура, а не ідеологія, виступає на перший 

план. Річ у тому, що, відповідаючи на ідентифікаційні виклики, народи і нації 

визначають себе через ідентифікацію з культурними групами: племенами, 

етнічними групами, релігійними общинами, націями і – на найширшому рівні – 

цивілізаціями [Хантингтон, 2003: с. 17]. Культура, з одного боку, проводить 

межі розділення людства та виступає джерелом конфліктів, а з іншого – може 

виступати і як об’єднуючий чинник. С. Хантінгтон вказує, що культура може 

об’єднати роз’єднаних ідеологією людей (приклад післявоєнної Німеччини, або 

сучасної ситуації на Корейському півострові), а мультикультурні суспільства, 

об’єднані ідеологією, – розпадаються (приклад СРСР, Югославії). Приймаючи 

аргументацію С. Хантінгтона, звертаємо увагу на інтерпретацію ідеології не 

лише як єдиної системи поглядів, але про це – далі. 

Між згаданими двома великими хвилями деідеологізації, а саме у 70-х 

роках минулого століття західні теоретики оголосили про виникнення «нової 

ідеології», закликаючи до так званої «реідеологізації», тобто відродження 

ідеології. Зокрема, О. Красота згадує західнонімецького соціолога Є. Хельце, 

який у своїй монографії «Ідея та ідеологія» заявив про необхідність оцінювати 

значення ідеології в рамках історичного процесу, адже ідеологія активно 

втручається в усі сфери життя [Красота, 2011: с. 103-104]. Цю тезу 
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підтверджують і більш сучасні напрацювання науковців, які працюють у різних 

сферах. Зокрема, Нобелівський лауреат з економіки Д. Норт у роботі 

«Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки» вказував на те, 

що ідеї, ідеології та переконання відіграють головну роль у виборі індивідів, в 

тому числі у виборі траєкторії інституційної зміни [Норт, 2000: с. 34-35]. Під 

ідеологією Д. Норт розуміє «суб’єктивне сприйняття (моделі, теорії), яке мають 

всі люди для того, щоб пояснювати навколишній світ. Чи на мікрорівні 

індивідуальних взаємин, чи на макрорівні організованих ідеологій, що дають 

цілісне пояснення минулого і сьогодення, таких, як комунізм чи релігії, – в 

будь-якому випадку теорії, створювані окремими людьми, забарвлені 

нормативними уявленнями про те, як повинен бути організований світ» 

[Норт, 2000:, с. 41]. Ідеї та ідеології формують уявлення, на основі яких 

суб’єкти інтерпретують реальність. Т. Гайдай тлумачить ідеї Д. Норта про 

ідеологію як таку, що «спрямовує людський вибір у формуванні інституцій, у їх 

відборі та модифікації в процесі поступального історичного розвитку. У руслі 

запропонованої інтерпретації ідеології можна розуміти як неявні угоди, які 

поширюються на неформальні (традиційні, звичаєві), а згодом і на формальні – 

(юридичні – конституційні, правові, контрактні) правила соціальної взаємодії та 

допомагають зменшити інформаційну невизначеність складно передбачуваної 

економічної реальності» [Гайдай, 2011: с. 92-93]. 

Таким чином, поняття «ідеологія» зазнало значних трансформації, 

переживши не один етап деідеологізації (Р. Арон, Д. Бел, С. Ліпсет, Ф. Фукуяма 

та інші) та реідеологізації (Є. Хельце, А. Вінер, Дж. Лодж та інші). Дискусії 

щодо ідеології, її сутності, змісту та права на існування перетворили цю сферу 

в арену жорсткого протистояння, активного протиборства різних розумінь, 

підходів, «остаточних» вироків, які проголошували її смерть [Рачков, 1999]. 

Сьогодні, після періоду деідеологізації науковці та політики знову 

звертаються до поняття «ідеологія». Н. Ярмоліцька пояснює такий сплеск 

інтересу тим, що кожна нація, держава, щоб зберегти себе, повинні мати певну 

систему ідей та цінностей, що відображають глибині основи їхнього життя 
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[Ярмоліцька, 2011: с .79]. Зокрема, публікації В. Андрущенка, Є. Головахи, 

Л. Губерського, В. Кременя, Ф. Кирилюка, М. Поповича в тому чи іншому 

аспекті розглядають сутність і функціонування ідеології. 

У сучасному суспільствознавстві з’являються роботи, в яких 

пропонується по-новому інтерпретувати поняття «ідеологія», відходячи від 

розгляду ідеології як «системи ідей», натомість вбачаючи у ній «символічні 

форми», «образи». У цьому контексті доречно згадати роботи Дж. Томпсона, 

С. Холла, Тен ван Дейка, Г. Кресса, Дж. Балкіна та інших, які вказують на те, 

що сьогодні зміст текстів прочитується та інтерпретується по-різному, і 

відбувається це на основі своєрідних «операційних систем» – розділяємих 

індивідами соціально обумовлених уявлень і способів мислення 

[Малинова, 2006]. Тобто, в сучасній інтерпретації сфера існування ідеології 

виходить за рамки політичних інститутів, зачіпаючи і повсякденне життя. При 

цьому класичні «системи ідей» не зникають, а функціонують і сьогодні, однак 

змінюють свої форми, трансформуються та гібридизуються, відповідаючи на 

виклики часу та розвиток технологій, у першу чергу – комунікаційних. 

 

1.2. Зміст і форми функціонування ідеології 

 

Розглянувши історію розвитку поняття «ідеології», звернемось до інших 

способів визначення поняття, про які ідеться у статті Дж. Джерінга, а саме: 

операціоналізація поняття в процесі дослідження, вживання понять-замінників, 

дослідження походження поняття та феномену «ідеологія», приймання усіх 

визначень ідеології [Gerring, 1997]. Розглянемо коротко кожен із згаданих 

підходів до вирішення проблеми понятійного визначення. 

Підхід «Операціоналізація поняття в процесі його дослідження»: 

«Важливішим є не те, як ви називаєте це [ідеологію], а як вимірюєте» 

[Gerring, 1997: с. 960]. Дж. Джерінг зазначає, що саме таким прагматичним 

шляхом ідуть багато біхевіористів, які віддають перевагу тому, щоб спочатку 

емпірично виміряти концепт, а потім іти зворотнім шляхом – пояснювати 
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теоретично те, що було виміряно. Даний підхід викликає чимало обґрунтованих 

заперечень, зокрема можна згадати загальний принцип, впроваджений Сарторі, 

про те, що формування концепту має завжди передувати його вимірюванню. 

Безумовно, підходом «операціоналізація в процесі дослідження» ми не можемо 

користуватись в своєму дослідженні, тому здійснимо спочатку обґрунтування 

досліджуваного поняття.  

«Дослідження походження поняття та феномену «ідеологія». У 

підрозділі 1.1. йшлося про окремі чинники-передумови появи поняття 

«ідеологія». О. Жукоцька агрегувала ряд інших чинників і вказує на те, що 

серед окремих гіпотез виникнення ідеології виокремлюють: 

- «історичну» («кризову гіпотезу»), представники якої (У. Матц, Е. Шилз 

та Р. Козелак) вважають саме кризу першопричиною виникнення ідеології; 

- «політичну гіпотезу» – яка пояснює походження ідеології із 

виникнення громадського суспільства і держави; 

- «марксистську» гіпотезу – звертається до пошуку онтологічних та 

гносеологічних основ ідеології; 

- «епістемологічну гіпотезу» – досліджує зв'язок ідеології та істинного 

знання; 

- міфо-символічну гіпотезу – передбачає вивчення міфу, релігії та 

ідеології; 

- так звану «єдину» гіпотезу – синтетичний підхід, який поєднує 

соціальну практику, соціальну теорію та мову [Жуковська, 2009]. 

Тим не менше, даний підхід – «дослідження походження поняття та 

феномену «ідеологія»» – не знімає проблему понятійного визначення ідеології, 

адже прихильники кожної із згаданих теорій чи гіпотез надають своє, 

специфічне визначення «ідеології», що не дозволяє вивести дефініцію, яка б 

задовольняла усіх. 

«Вживання понять-замінників» (використання родових та видових 

понять). Дж. Джерінг вказує на те, що існують спроби уникнення вживання 

поняття «ідеологія», натомість використовуючи інші поняття. Так, Ф. Конверс 
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[Converse, 1964] веде мову про «системи переконань», Р. Барт – про «міфи» 

[Барт, 2017], М. Бахтін [Бахтин, 1975] – про «ідеологеми», С. Московічі 

[Moscovici, 1988] – про «соціальні уявлення», інші автори вживають поняття 

«світогляд», «цінності», «культура» [Гирц, 2004] тощо. 

Авторитетний дослідник громадської думки та електоральної поведінки 

Ф. Конверс використовує поняття «Belief Systems» замість поняття «ідеологія», 

адже останнє, на думку автора, є досить невизначеним. (Автор відразу зазначає, 

що «системи переконань» ніколи не здавались легкими для емпіричного 

дослідження або кількісного визначення, однак робить спробу їх дослідження). 

Систему вірувань і переконань дослідник визначає як «конфігурацію ідей та 

установок, в якій елементи пов’язані один з одним обмеженнями будь-якої 

форми або функціональною взаємозалежністю» [Converse, 1964: с. 207]. 

Обмеження полягають у тому, що судження про конкретні об’єкти, які 

пов’язані з певною ідеологічною точкою відліку, проявляються послідовно у 

ставленні до різних питань в один і той же час. Ф. Конверс виділяє статичні та 

динамічні обмеження. Якщо перші стосуються початкового знання індивідів, на 

основі якого формуються подальші ідеї та установки, то останні відносяться до 

ймовірності того, що зміна сприйнятого статусу (правди, бажаності і т.д.) 

одного елемента ідеї буде вимагати на психологічному рівні з точки зору діяча, 

деякої компенсаційної зміни статусу всієї конфігурації елементів ідей. 

Ф. Конверс зауважує про дві важливі властивості ідей: 1) вони можуть 

змінювати свою відносну значимість у системі вірувань та переконань індивіда 

з плином часу; 2) вони можуть мати як складну внутрішню структуру, 

включаючи велику кількість пізнавальних елементів, і при цьому стосуватись 

обмеженого кола об’єктів, так і навпаки – можуть мати широкий діапазон 

охоплення та просту структуру. 

Ф. Конверс виділяє логічні, психологічні та соціальні джерела обмежень 

елементів ідей. Залишивши перші два джерела поза нашим розглядом, звернемо 

увагу на походження соціальних джерел обмежень ідей. Ф. Конверс вважає, що 

ідеї виникають не лише через інтереси особи з певним статусом, а й тому, що 
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розвиваються з когерентного світогляду. Інше джерело соціальних обмежень 

полягає у процесі створення (ним займається незначна частка населення, але 

ідеї, які вони транслюють, викликають довіру у широкого кола) і передачі 

системи вірувань і переконань (дана передача відбувається «пакетами», тобто 

транслюється комплекс ідей, та має характер дифузії) [Converse, 1964: с. 211]. 

Дж. Елстер розглядає обмеження в дещо ширшому контексті – не лише 

через їх вплив на системи ідей, а й в цілому – на дії індивідів. Так, останні, за 

словами дослідника є результатом «двох послідовних фільтруючих операцій»: 

перша з яких – це обмеження, з якими стикається індивід (фізичні, економічні, 

юридичні та інші), а друга – це механізм, який визначає яку саме дію в рамках 

наборів можливостей буде здійснено [Elster, 2007: с. 165]. Тобто, мова іде про 

бажання діяти та можливості дії. 

Прагнучи уникнути класово-політичного контексту вживання поняття 

«ідеологія» М. Бахтін розглядає ідеологію в семіотичному просторі: «До будь-

якого знаку можуть бути застосовані критерії ідеологічної оцінки (хиба, істина, 

правильність, справедливість, добро і т.д.). Область ідеології співпадає із 

областю знаків…Всьому ідеологічному належить знакове значення» 

[Бахтин, 1975: с. 354]. М. Бахтін вказує на те, що знаковий характер являється 

загальним визначенням усіх ідеологічних явищ. Для позначення об’єктивно 

існуючих форм ідеології М. Бахтін вживає поняття «ідеологема», яке ним 

розглядається як експлікація, спосіб репрезентації тієї чи іншої ідеології 

[Бахтин, 1975]. 

Основними конструктами ідеологем виступають міфи та стереотипи. За 

словами К. Леві-Стросса, «ніщо так не нагадує міфологію, як політична 

ідеологія» – більше того, дослідник припускав, що у нашому сучасному 

суспільстві ідеологія просто замінила міфологію (серед схожих ознак – 

пояснення ними минулого, сучасного та майбутнього, історичність та 

позаісторичність) [Леви-Строс, 2001: с. 217].  

Як соціальну міфологію, яка об’єднує людей, розглядав ідеологію 

Ж. Сорель. Міф, за визначенням французького дослідника, включає будь-які 
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ідеї та почуття, котрі забезпечують єдність соціальної групи. Відтак, кожна 

соціальна група створює свої соціальні міфи, які виступають мобілізуючим 

чинником, зокрема для революційних рухів. Сорель розрізняє «справжні міфи» 

та «утопії»: якщо перші «дають ключ до розуміння діяльності, почуттів і думок 

народних мас», виступаючи не описом явищ, а вираженням волі мас, то другі – 

є продуктом теоретичної діяльності: «Це продукт теоретиків, які, побачивши і 

обговоривши факти, намагаються створити модель, з якою можна буде 

порівняти існуючі суспільства, щоб виміряти існуючі в них добро і зло» 

[Сорель, 2013: с. 50]. 

На зв’язок міфу, стереотипу та ідеологеми вказує О. Предко: «Міф, 

претендуючи на природність та характеризуючись емоційністю і сугестивністю, 

грунтується на архетипах, які практично знищити неможливо, оскільки вони 

глибоко вкорінені в менталітеті народу. Їх можна актуалізувати, тобто 

викликати до життя, чи загнати назад в глибини підсвідомості, поставивши їм 

могутній заслін…Стереотипи підсилюють чи послаблюють міфи. Проте в 

переважній більшості стереотипи актуалізують міфи, торують їм дорогу для 

закріплення в масовій свідомості необхідних ідеологем. В стереотипах 

спрощується мислення, а також відстежується тенденція конкретизації ідеї в 

образах» [Предко, 2011: с. 191]. 

Стереотипи входять у свідомість через емоційну інтенсифікацію, яка 

притаманна міфам. Так, утвердження ідеологем здійснюється не лише через 

когнітивний аспект, а й через емоційне зараження. Емоція – складний феномен, 

який включає в себе нейрофізіологічний, рухомо-експресивний та чуттєвий 

компоненти. Інтраіндивідуальний процес взаємодії цих компонентів, в 

результаті якого виникає емоція, являється результатом еволюційно-

біологічних процесів [Изард, 2012]. Емоційне зараження, за словами О. Предко, 

залежить від загального розвитку індивідів, їхнього психічного стану, віку, 

настрою, рівня самосвідомості. Процес емоційного зараження розгортаєтеся 

наступним чином: безпосереднє переживання, в якому відображається відчуття 

певного душевного стану, проживання чуттєвого досвіду; вираження, в якому 
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здійснюються різні форми експлікації внутрішніх станів і процесів; 

осмислення, в якому розгортається внутрішня робота самосвідомості по 

усвідомленню душевних станів і всієї екзистенціальної ситуації 

[Предко, 2011: с. 191]. 

Історично, базове розуміння стереотипу в соціальній теорії було введено 

У. Ліпманом, який виходив із того, що «людські вчинки базуються не на 

прямому і очевидному знанні, а на картинах, які індивід малює сам або отримує 

від іншого». Цей «внутрішній» суб’єктивний світ людини недостовірний, але 

дозволяє орієнтуватись у «реальному» світі, а базові елементи цього світу є 

нічим іншим, як стереотипами [Липпман, 2004]. 

В. Паретто також звертав увагу на емоції як чинник виникнення міфу, 

тоді як логіка, розум, згідно його баченню, лише легіматизують міф. Так, 

здійснюється розгляд трьох зв’язок: «вплив психічного стану одночасно на 

прояв почуттів та вчинки, вторинний вплив експресивності на вчинки, а також 

вторинний вплив вчинків на експресивність, тобто на теорії, ідеології» 

[Арон, 1992: с. 417]. 

Емоції можуть впливати на формування не лише міфів, а й вірувань. 

Даний вплив здійснюється як прямо (викликаючи упереджені переконання), так 

і опосередковано (спричиняючи «низькоякісні вірування») [Elster, 2007: с. 157]. 

Механізм впливу емоцій досить простий – агент має певну емоцію щодо того 

чи іншого об’єкту навколишнього світу і ця емоція впливає на процес 

отримання інформації про даний об’єкт (див. рис.1.2.1) 
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Рис.1.2.1 Схема елементів дії індивіда 

Джерело: Elster, 2007: с. 227. 

 

В. Дауз пов’язує ідеологію та стереотипи, більше того, він розміщує 

ідеологію на четвертому рівні стереотипів, відмічаючи її інтегруючий характер 

[цит. в Рибка, 2011: с. 195], а Г. Тешфел однією із функцій стереотипів вважає 

«ідеологізуючу», звертаючи увагу на те, що не лише ідеології створюють і 

насаджують стереотипи, а й комплекси стереотипів викликають появу 

ідеологій. «Тут розглядаються дві соціальні функції стереотипів: по-перше, їхня 

роль у сприянні створенню та підтримці групових «ідеологій», що пояснюють 

або обґрунтовують різні соціальні дії; і, по-друге, їх роль у сприянні 

збереженню або створенню позитивно оцінених розбіжностей між власними та 

іншими соціальними групами» [Tajfel, 2001: с. 134, цит. в Рибка, 2011]. 

Таким чином, розгляд інших родових та видових понять дозволяє 

зрозуміти їх взаємозв’язок із поняттям «ідеологія», але вони ніяк не заміняють 

його, адже не враховують усі його конотації, зосереджуючись лише на 

окремому аспекті. 

Підхід «Приймання усіх визначень «ідеології» передбачає прийняття усіх 

суперечливих понять ідеології – однак, цим самим лише посилюючи 

невизначеність поняття, адже не звільняє нас від необхідності понятійного 

тлумачення. 

БАЖАННЯ ВІРУВАННЯ,  

ПЕРЕКОНАННЯ, 

СУДЖЕННЯ 

ЕМОЦІЇ ІНФОРМАЦІЯ 
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Враховуючи невдалі спроби вирішення проблеми понятійного 

визначення ідеології, Джон Джерінг пропонує створити «концептуальні рамки 

визначення». Дослідник аналізує найактуальніші дефініції, вибираючи при 

цьому ключові атрибути поняття. Таким чином, формується поле семантичних 

можливостей поняття «ідеологія» [Gerring, 1997: с. 974 – 979]. 

«Місцезнаходження». Традиційний підхід розглядає ідеологію (яка, 

власне, виникла як «наука про ідеї») як тип мислення, адже вона є сукупністю 

переконань, цінностей, принципів, установок та/або ідеалів. Інший підхід 

звертає увагу на директивність, пов’язаність ідеології із поведінкою і трактує її 

як «набір практик». Третій підхід прагне подолати розкол «переконання – 

поведінка», акцентуючи увагу на лінгвістичному аспекті ідеології: «Ідеологічне 

мислення» невіддільне і, можливо, навіть вторинне по відношенню до 

«ідеологічної мови» [Gerring, 1997: с. 967]. 

З’ясування «місцезнаходження» ідеології дозволяє відповісти на 

запитання як її вивчати: через дослідження думок/поведінки/мови чи їх усіх. 

Власне, дослідник Тен ван Дейк пішов останнім шляхом, запропонувавши 

міждисциплінарний підхід до дослідження ідеології [Dijk, 1998: с. 5]. 

Предмет вивчення. Предметом ідеології називають: 1) політику (хоча, 

окрім політичних, існують й інші ідеології (моральні, економічні, естетичні 

тощо), але, як слушно зауважує К. Гірц, «мало знайдеться кілька суспільно-

значимих ідеологій, які не мали б політичних наслідків» [Гирц, 2004: с. 265]), 

2) владу (підхід Кемпбелла та ряду інших авторів) і 3) світогляд в цілому 

(робота Дж. Лоуестейн 1953 р.) чи систему культури (праці Кліфорда Гірца). 

Різноманіття предметів вивчення ідеології, які називають різні автори, окремі 

дослідники об’єднують у єдине предметне поле ідеології: «сила ідей, які 

оформлюють людське мислення і дії відносно раси, національності, ролі і 

функції уряду, відносин між чоловіками і жінками, людською відповідальністю 

за навколишнє середовище і багато інших речей знаходиться в тій чи іншій 

ідеології» [Ball, 2014].  
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Суб’єкти/носії. В ролі суб’єктів ідеології, тобто «ідеологами», 

найчастіше виступають: 1) соціальні класи (марксистський підхід), 2) будь-які 

соціальні групи, 3) групи або навіть окремі індивіди.  

Позиція в суспільстві. Ідеологія може або легітимітизувати відносини 

панування, підтримуючи дії еліти (ієрархії позиціювання в групі «свої»), або 

виступати проти існуючого соціально-політичного устрою, вказуючи на 

проблеми соціального виключення, соціальної дискримінації (позиціювання в 

групі «вони»). Зрештою, ідеологія потенційно може одночасно легітимізувати 

та делегімітизувати. 

Функції. Важливість вивчення ідеології полягає у тому, що вона відіграє 

ряд оціночноповедінкових функцій особистості, таких як: консолідуюча 

(об’єднання і мобілізація соціальних груп), цілепокладання (позначення цілей в 

практичній, пізнавальній та оціночній діяльності), управління (насамперед, в 

державній сфері), легітимації (виправдання рішень та дій), аксіологічна 

(включає ціннісно-орієнтаційну та оціночну підфункції), комунікативна 

(передає трансформовані в ідеологеми світоглядні ідеї та цінності) 

[Прытков, 2014: с. 44-45]. Реалізацію функції управління, легітимації та 

комунікації В. Притков бачить як амбівалентний процес, на нашу думку, окрім 

них, амбівалентними є й інші функції. Зокрема, такою являється консолідуюча 

функція, адже ідеологія може і роз’єднувати носіїв різних, почасти – 

протилежних поглядів; амбівалентною є і функція цілепокладання, так як 

ідеологія може стримувати від досягнення тих чи інших цілей. 

Що стосується аксіологічної функції, то її специфічний розгляд – у 

контексті теорії соціалізації – знаходимо у Ф. Власенка та Ю. Сєрової, які 

звертають увагу на необхідність побудови наукової моделі, що «співвідносила 

б ідеологію не з «системою», а безпосередньо з цінністю». У такому розгляді 

ідеологія сприймається як «раціональна модель, що засвоюється деяким 

суспільним суб’єктом і тісно прив’язана до ціннісної системи даного суб’єкта», 

ідеологічним ж феноменам приписується «якість відносної стабільності» 

(тобто, вважається, що ідеологеми є довготривалими орієнтирами поведінки, 
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які потенційно мінливі, однак при цьому ціннісну систему не змінюють) 

[Власенко, Сєрова, 2011: с. 161]. У згаданому аспекті розгляду аксіологічної 

функції ідеології остання виступає опорою для формування цінностей та 

способом реалізації цінностей у конкретній ситуації. 

Загалом, у більш загальному випадку говорять про чотири головні 

функції ідеології: пояснення, оцінювання, орієнтування та програмування 

[Ball, 2014: с. 5]. Функція пояснення полягає у тому, що ідеології дозволяють 

зрозуміти, чому соціальні, політичні і економічні умови є саме такими. 

Відмічається, що одні і ті ж обставини можуть бути поясненні із протилежних 

позицій, сформованих у рамках різних ідеологій. Функція оцінювання полягає у 

тому, що ідеологія дає оцінку соціальних умов, об’єктів та суб’єктів, які діють в 

рамках цих умов. Функція орієнтації дозволяє здійснити орієнтування у сенсі 

ідентичності – приналежності до певної групи. У цьому сенсі виступає 

своєрідним компасом у соціальному світі. Функція програмування полягає у 

тому, що «вказує послідовникам що і як вони мають робити» [Ball, 2014: с. 6]. 

Про функцію орієнтування знаходимо і в роботах Н. Лумана, за яким 

ідеологія – це знання, що практично спрямовує, теорія, що стала практикою. 

Таким чином ідеологія також виконує функцію «керівництва поведінкою та її 

виправдання». Більш того, її самопояснення неодмінно прагне співвідноситись 

із практикою [Луман, 1991, цит. в Попова, 2000: с. 13]. І. Попова зазначає, що 

ідеї (ідеали, вірування, символічні конструкції) орієнтують людей в їх спільній 

діяльності, виступаючи в якості своєрідного «пускового механізму» 

[Попова, 2002: с. 327]. 

Означені функції цілепокладанням та програмування можна визначити 

ще як і прогностичну функцію, яка полягає у визначенні ідеалу, що має 

нормативний характер і визначає не лише те, що буде, а і те, що має бути 

[Зелинский, Моргунов, 2011: с. 22]. Особливість ідеологічного передбачення 

полягає у тому, що воно, проходячи через свідомість людей, «стає предметом 

як переконаності, так і віри», таким чином, воно не лише пояснює, а й впливає 

на соціальну дійсність у певному напрямку. Крім того, ідеологічне 
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передбачення, на відміну від інших, має не кількісний, а якісний характер, 

окреслюючи лише орієнтири соціального розвитку, а не даючи його детальний 

опис [там само, с. 23]. 

Мотивація. Серед спонукальних мотивів появи ідеології Дж. Джерінг 

називає: 

a) інтереси в найширшому розумінні (класові, групові, особисті 

інтереси, а також матеріальні та нематеріальні інтереси); 

b) відсутність корисливих, зокрема, матеріальних інтересів (як приклад – 

ідеологія вважається теорією, яка не пов’язана з корисливістю); 

c) відсутність короткострокових інтересів (підкреслюється, що лише 

інтерес [довгостроковий] в широкому сенсі може бути ідеологічним). 

Когнітивно-емотивна структура. Для даної структури ідеології 

характерними є наступні 16 компонентів: 

- внутрішня узгодженість набору цінностей і переконань як 

складових ідеології; 

-  зовнішня контрастність, яка дозволяє виокремити певну ідеологію 

серед інших; 

- абстрактність; 

- специфічність. Мова іде про те, що набір цінностей стає 

ідеологічним лише в тій мірі, в якій він встановлює конкретну задачу, набір 

проблемних позицій. Саме ця характеристика, ймовірно, відрізняє ідеологію від 

системи переконань, філософських чи культурних систем; 

- ієрархічна впорядкованість елементів ідей; 

- стабільність складових ідеології; 

- знання основних положень ідеології; 

- складність, великий рівень деталізації і простота змісту водночас; 

- фактичність, яка полягає в оцінці фактів соціального життя; 

- викривлення як кінцевий продукт традиційно ідеологічних 

операцій: легітимації, натуралізації, популяризації і т.д. Опис ідеології як 
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викривлення (фальсифікації) опирається на неявну епістемологічну відмінність 

між «ідеологічними» і науковими (істинними) формами аналізу; 

- переконання; 

- нещирість; 

- догматизм. Проявляється у тому, що ідеологія є «жорсткою» і 

закритою до нової інформації системою переконань, яка існує в координатах 

«або-або»; 

- свідомий характер. Мається на увазі те, що людина, яка приймає 

певну ідеологію, здатна пояснити її принципи;  

- несвідомий характер. Хоч і даний компонент суперечить 

попередньому, частина дослідників розглядає саме несвідоме як характерну 

рису ідеологічного мислення. Так, Енгельс писав: «Справжня рушійна сила, яка 

просуває [ідеологію] залишається несвідомою, інакше вона не буде 

ідеологічним процесом» [Gerring, 1997: с. 979 ]. 

Таким чином, концептуальні рамки аналізованого поняття досить 

широкі і часто суперечливі (як от «свідомий-несвідомий» характер ідеології, 

або «викривлення» як елемент когнітивно-емотивної структури, який не може 

бути прийнятним при немарксистській інтерпретації поняття). Враховуючи 

смислову перевантаженість поняття «ідеологія», Дж. Джерінг пропонує 

наступний набір процедур, який дозволить з’ясувати сутність поняття: 

1) розробка основного («стержневого») визначення; 2) досягнення максимально 

можливої диференціації відносно суміжних понять; і 3) врахування контекстної 

специфіки [Gerring, 1997: с. 979 – 984]. 

Стержневе визначення поняття включає лише фундаментальні та 

універсально узгоджені характеристики. На думку Джона Джерінга, такою 

характеристикою, яка практично не заперечується в соціологічній літературі, є 

внутрішня узгодженість елементів ідеології. Похідними від цієї характеристики 

є зовнішня контрастність та стабільність (мається на увазі узгодженість 

конкуруючих ідеологій та їх узгодженість в часі). Всі інші можливі основні 

атрибути (які перелічені вище) не універсальні у використанні або включають 
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довільні класифікаційні висновки про те, що являє собою «ідеологічна» 

поведінка. Досягнення максимально можливої диференціації відносно 

суміжних понять, як зазначає Дж. Джерінг, не повинно ослабити ясність, а, 

отже – зручність застосування поняття «ідеологія». Конструювання єдиного та 

універсального визначення ідеології, на думку дослідника, є нераціональною: 

«Це позбавить концепт його утилітарної цінності, адже його практичність (як 

правило) залежить від конкретних умов» [Gerring, 1997: с. 982]. Завдання 

визначення поняття має вирішувати дослідник, який працює над конкретною 

проблемою в певних часово-просторових рамках, опираючись на певну 

методологію. Відповідно, Дж. Джерінг приходить висновку, що різні 

визначення ідеології будуть корисними для різних цілей. Однак, завдання цього 

визначення полегшується наявністю окреслених концептуальних рамок 

ідеології. 

Однак, запропонований підхід нам не видається прийнятним. Так, 

незрозумілим залишається те, які речі і як саме мають бути узгодженими, щоб 

їх можна вважати ідеологічними. Мова іде про те, що узгодженість може 

стосуватись міри відповідності між різними проблемними позиціями, між ними 

і базовими цінностями, або між будь-чим вищезгаданим і великими 

ідеологічними рубриками (як от «лібералізм» чи «консерватизм»). Крім цього, 

можна оцінити ступінь узгодженості цих предметів, які знаходяться в одному 

вимірі (наприклад в діапазоні «лівий-правий»), у кількох вимірах, і відповідно 

до логічних відносин (часто згадується як «дедуктивна послідовність»), 

відносин, які самовизначаються («психологічна послідовність»), або 

емпіричних закономірностей (серед групи досліджуваних індивідів). Таким 

чином, атрибут «узгодженість» є досить неоднозначним. 

На нашу думку, попри те, що Дж. Джерінг запропонував гарну 

систематизацію, яка дозволяє розуміти концептуальні рамки поняття 

«ідеологія», його підхід «різні визначення ідеології будуть корисними для 

різних цілей» не конструктивний, адже зберігає існуючий статус ситуації 

невизначеності поняття «ідеологія», який, на нашу думку, пояснюється тим, що 
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досліджуване поняття має складний зміст та функціонує у кількох формах, 

нерозрізнення яких між собою призводить до хибної інтерпретації 

[Білоус, 2017: с.34]. Так, ідеологія може розглядатись, як доктрина, як 

ідеологічні відносини та як ідеологічна діяльність [Волович, 1989; 

Уледов, 1985]. 

Погляд на ідеологію, як на «теорію», найбільш характерно представлено 

в працях радянських філософів, які виокремлювали так звану «наукову» 

ідеологію. На їхню думку, ідеологія є теоретичним знанням – обґрунтованим, 

логічним та системним [Яхот, 1981]. Інколи важко провести грань між наукою 

та ідеологією у зв’язку з тим, що остання оформлюється у впорядковані 

системи, або ж ті чи інші наукові теорії містять вкраплення із ідеологічними 

зміщеннями чи навпаки – ідеології містять вкраплення наукових ідей чи теорій 

(наприклад, теорія еволюції Дарвіна використовується в якості опори 

нацистських ідеологій). Тим не менше, наука та ідеологія відрізняються тим, 

що наукові теорії за своєю природою емпіричні, тобто спрямовані на опис і 

пояснення особливостей світу, без припису того, що люди мають робити 

[Ball, 2014: с. 7]. К. Гірц також вказує на відмінність ідеології та науки: «якщо 

наука – це діагностичний, критичний вимір культури, то ідеологія – вимір 

виправдувальний, апологетичний: вона відноситься до тієї частини культури, 

яка встановлює та захищає переконання та цінності» [Гирц, 2004: с. 260]. 

Про те, що ідеологія – більше, ніж теорія, хоч і може включати 

теоретичну концепцію людської природи, знаходимо у Леслі Стевенсона. За 

ним, ідеологія – це «система уявлень про людську природу, яку розділяє певна 

група людей в якості основи свого стилю життя» [Стевенсон, 2004: с. 20]. 

Л. Стевенсон називає такі елементи даної системи уявлень: фонова теорія світу, 

базова теорія людської природи, діагноз, який вказує на наші недуги, припис по 

усуненню цих недуг.  

Окрім того, найважливішим розрізненням, про яке варто зауважити, є те, 

що розгляд ідеології як науки є некоректним, оскільки ідеологія завжди містить 

оціночне відношення, що виражає інтереси суб’єкта ідеології. Таким чином, 
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ідеологія як доктрина є певною системою поглядів певних соціальних груп, 

сформованих за їх інтересами, і сприяє досягненню цих інтересів. Однак, хоча 

ідеологія та наука – різні, між ними, безперечно, є зв’язок: ідеологія формулює 

стан розвитку суспільства, а наука його об’єктивно оцінює. Кліфорд Гірц 

говорить про соціальні функції науки у відношенні до ідеології: розуміння її 

сутності, походження та дії з одного боку, а з іншого – критика, адже, за його 

словами, наявність «життєдайної традиції наукового аналізу соціальних питань 

– одна із найефективніших гарантій проти ідеологічного екстремізму» 

[Гирц, 2004: с. 261-262]. 

Інша форма функціонування ідеології – ідеологічні відносини. Мова іде 

про те, що ідеологія реалізується у суспільних відносинах, які під її впливом 

стають ідеологічними. У марксистській традиції ідеологічними відносинами 

називають вторинні, зумовлені економічними, надбудовними відносинами. 

Велике різноманіття ідеологічних відносин класифікують відповідно до видів 

надбудовної, духовної діяльності людей: політичні, правові, релігійні, моральні, 

естетичні тощо. Водночас говорять і про ідеологічні відносини у вузькому, 

власному смислі – тут йдеться про відносини, які виникають у процесі 

вироблення та поширення ідей, що мобілізують діяльність людей на основі 

спільних цінностей. У цьому зв’язку, в суспільстві утворюються певні форми 

професійної ідеологічної діяльності, яка охоплює «виробництво свідомості», 

засоби ідеологічного впливу, змісту ідей, концепцій і теорій, що впливають на 

поведінку людей як об’єктів ідеологічного виховання. Ідеологічна діяльність 

далеко не завжди адекватно відображає дійсність. Вона може зачіпати бажане, 

уявне. Крім того, процес перетворення ідеологічних положень у стійкі 

переконання є досить неоднозначним, доцільніше вести мову про сприйняття 

ідеологічних позицій повсякденною свідомістю. Однак, таке сприйняття є 

неоднозначним, оскільки далеко не всі артикульовані ідеологічні положення 

сприймаються повною мірою і не стають переконаннями «споживачів» 

ідеології. 
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Наступна форма функціонування ідеології – ідеологічна діяльність, яку 

можна розкласти на такі етапи: вироблення ідей, їх трансляція (тут часто 

зазначають про пропаганду, що виконує функцію донесення до людей певних 

положень ідеології) та сприйняття. Ідеологічна діяльність, залежно від інтенцій 

суб’єкта діяльності (індивіда – окремого ідеолога чи інституції), може бути 

свідомою та несвідомою. Свідома ідеологічна діяльність за своєю сутністю є 

ідеологічною працею, яка здійснюється систематично та спрямована на 

цілеспрямоване формування думок, установок і переконань об’єктів впливу. 

Несвідома ідеологічна діяльність властива окремим індивідам, які, виражаючи 

свою думку, впливають на інших індивідів, зокрема на їх переконання. 

Несвідома ідеологічна діяльність має спорадичний характер і є засобом 

формування повсякденної свідомості, що подекуди суперечить офіційним 

ідеологічним доктринам. 

Слід зазначити, що здійснений розгляд ідеології через варіативні форми 

функціонування (ідеологія як доктрина, як ідеологічні відносини та як 

ідеологічна діяльність) не є єдино можливим. Так, В. Воловик говорить про 

«ідеологію» як певне тлумачення ідей, як «сферу думки, дії та виховання» та як 

«ілюзорну свідомість». У першому значенні здійснюється відсилка до 

ідеалістичної та діалектико-матеріалістичної концепції розуміння ідеї. У 

другому – до концепції М. Біккеніна стосовно ідеологічної діяльності 

[Биккенин, 1983: с. 9] (слід зауважити, що ідеологія є результатом ідеологічної 

діяльності, однак цей результат, хоч і містить ознаки процесу, але не являється 

ним). У третьому значенні розгляд ідеології базувався на поглядах марксизму, 

розглядаючи її як спотворену свідомість [Воловик, 2011: с. 8]. В. Воловик 

вважає ідеологію структурним елементом суспільної свідомості – практичної 

свідомості, в якій реалізується «механізм переводу результатів мисленнєвої, 

теоретичної діяльності у практичну» [там само, с. 8-9].  

В. Колотило у своїх тезах «Структуруючі складові ідеології» вказував не 

на варіативність форм функціонування ідеології, а на існування наступних 

елементів ідеології: ідея, ідеал, ідеологема та теорія ідеологічного процесу. За 
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його визначенням, ідея – це «вихідна думка стосовно певної дії», а на рівні 

суспільства – «інтегративний вираз прагнень соціальної групи». Ідея, як вказує 

цитований філософ, є системно-організуючим началом ідеології, оскільки 

відображає найбільш глибоке і змістовне знання про соціальні очікування, 

потреби, прагнення. Ідеал, на відміну від ідеї, є «концентрованим вираженням 

ідеології, в якому в інтегрованій формі постає уявлення про майбутнє, 

орієнтації на потребу такої соціальної дії, яка веде до бажаного, 

передбачуваного чи передреченого соціального розвитку». Наступний елемент 

ідеології – ідеологема – «концептуальний аспект визначення шляхів, способів 

втілення ідеалу. Це обґрунтування основної ідеї та окреслення алгоритму 

соціальних дій по його досягненню». Теорія, як наступний елемент ідеології, 

розглядається з двох сторін. З одного боку, зауважує В. Колотило, ідеологія 

сама є певною теорією, адже узагальнює окремі пізнавальні процеси, але з 

іншого – вона включає в себе певні вчення, погляди та теорії. Таким чином, 

ідеологію розглядають на різних рівнях: 

- рівень окремих несистематизованих ідей і поглядів, що відбивають 

погляди певної соціальної групи до тих чи інших сторін соціального явища; 

- рівень кількох ідей, об’єднаних в ідеал, який визначає формування 

відношення суб’єкта до суттєвих явищ суспільного життя; 

- рівень ідеологеми – комплексу ідей, поглядів, уявлень, які спрямовані 

на тлумачення соціальних процесів [Колотило, 2011: с. 32]. 

До питання структури ідеології звертається С. Жижек у роботі «Чума 

фантазій». Філософ звертає увагу на те, що в ідеологічній структурі є «транс-

ідеологічне ядро», яке існує адже, «щоб ідеологія стала діючою і оволоділа 

думками людей, вона повинна «живитись» і маніпулювати певними транс-

ідеологічними уявленнями, які неможливо звести лише до простих 

інструментів узаконення претензій на владу» [Жижек, 2012: с. 64]. Звернення 

до такого транс-ідеологічного ядра, яке містить подобу істинних цінностей, і 

робить ідеологію життєздатною. 
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Висновки до розділу 1 

 

Поняття «ідеологія» характерне тим, що має значний обсяг і, крім цього, 

як свідчить проведений аналіз його варіативних визначень, воно ще й досить 

перевантажене смислами. Справа в тому, що з моменту введення в науковий 

обіг даного поняття воно зазнало значних трансформації, переживши не один 

етап деідеологізації та реідеологізації. Крім того, складність інтерпретації 

поняття «ідеологія» посилюється існуванням досить варіативних форм 

функціонування ідеології (ідеологія як доктрина, як ідеологічні відносини та як 

ідеологічна діяльність), а також структурних елементів ідеології (до яких 

відносять ідею, ідеал, ідеологему та теорію ідеологічного процесу). Відтак, 

сфера ідеології породжує і сьогодні дискусії щодо її сутності. 

Узагальнюючи, зазначимо, що існують як критичні, так і нейтральні 

інтерпретації поняття «ідеологія». До критичних, негативних тлумачень 

поняття слід віднести розуміння ідеологій як теорій, які спотворюють 

реальність, запозичуючи аргументи науки та орієнтуючись на зміни усталеного 

соціального порядку, як «хибну свідомість», яка приховує справжній стан 

речей, або ж як цілісні уніфіковані системи вірувань і переконань, які 

нав’язують суспільству певні когнітивні та поведінкові патерни. До 

нейтральних інтерпретацій поняття «ідеологія» слід віднести розуміння 

ідеології як ідей та інтересів соціальних груп, які виражають їх ставлення до 

навколишнього світу, або як спосіб впорядкування та інтерпретації соціальної 

реальності. 

В сучасному суспільствознавстві з’являються роботи, автори яких 

пропонують по-новому інтерпретувати поняття «ідеологія», відходячи від 

розгляду ідеології як «системи ідей», натомість вбачаючи у ній «символічні 

форми», «образи». Таким чином, у сучасній інтерпретації сфера існування 

ідеології виходить за рамки політичних інститутів, зачіпаючи і повсякденне 

життя. При цьому класичні «системи ідей» не зникають, хоч і зазнають 

трансформації.  



56 
 

Відповідно, поняття «ідеологія», залишаючись актуальним у 

суспільствознавстві загалом та соціології зокрема, вимагає уточнення і 

розвитку. Існуючі спроби вирішення проблеми визначення поняття «ідеологія», 

які знаходимо у Дж. Джерінга, є неприйнятними, адже вони не знімають 

поставленої проблеми. Зокрема, 1) здійснення операціоналізації поняття в 

процесі вимірювання порушує принцип попереднього обгрунтування поняття, 

2) вживання інших видових та родових понять не може витіснити із вжитку 

поняття «ідеологія», адже воно має специфічні конотації, 3) дослідження 

походження поняття та феномену «ідеологія» як і 4) приймання усіх визначень 

ідеології не передбачає визначення, яке б задовільнило усіх дослідників.  

Здійснений аналітичний огляд визначень поняття «ідеологія» дозволяє 

зазначати, що ідеологія є сукупністю уявлень, які виражають ставлення до 

дійсності. Вона має ряд функцій, які узагальнено можна звести до світоглядної, 

ціннісної, мотиваційної, легітимізаційної та інтегруючої. Кожна з цих функцій 

може бути амбівалентною, залежно від контексту та предметної сутності 

ідеології. 

Стосовно формування ідеології, яка тут розглядається у широкому 

контексті, то на не неї впливають сприйняття (перший етап опрацювання 

інформації), мислення (судження, висновки, які визначаються рівнем культури, 

зокрема, політичної) та емоції. Тобто, ідеологія загалом та ідеологічні уявлення 

зокрема формуються як відносно стійкими (політична культура, ментальність) 

так і нестійкими (настрої, емоції, переживання) компонентами. 

 

Основні положення цього розділу викладені у публікації автора: 

Білоус Є. В. До питання про сутність повсякденних ідеологічних уявлень. 

Український соціум. 2017. № 3 (62). С. 33-44. 
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІДЕОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПОВСЯКДЕННОЇ СВІДОМОСТІ 

 

2.1. Експлікація поняття «ідеологічні уявлення повсякденної свідомості» 

 

Як було встановлено у попередньому розділі, у сучасних інтерпретаціях 

сфера існування ідеології зачіпає і повсякденне життя. Однак, таке 

самоочевидне поняття «повсякдення» наразі має принаймні три різні підходи до 

визначення. Зокрема, у «Порівняльній соціології» ідеться про повсякдення як 

одну зі сфер життя (повсякденність протиставляється події/святу, зокрема у 

роботах Б. Вальденфелса, чи «кінцевим областям значень» за А. Шюцом); як 

фон дискретних подій (протиставляється їм як структурна неперервність – 

теорія фреймів І. Гофмана); як зворотній бік соціальних структур та відносин 

(роботи П. Штомпки, Дж. Рітцера та Ю. Габермаса) [Резаев, 2015]. 

Поділяючи існуючу тенденцію інтерпретації повсякденності в термінах 

другого та третього підходів, які взаємодоповнюють один одного (мова іде про 

практики, які відтворюються у повсякденних взаємодіях з одного боку, та 

повсякденні очікування і комунікацію, які виступають умовою здійснення 

соціальних взаємодій – з іншого), звернемось до ідей П. Штомпки, який 

описував соціологію повсякденності («третю соціологію», соціологію 

соціальної екзистенції) як нову парадигму і вказував на ряд характеристик 

повсякдення. Зокрема, відмінними рисами повсякденного життя за 

П. Штомпкою є те, що воно: завжди відбувається у соціальному контексті; 

відбувається у локалізованому просторі та має певну часову протяжність; його 

події не унікальні (вони повторюються, інколи – циклічно); воно має ритуальні, 

стилізовані форми, при цьому повсякденне життя «навантажує» тіло, але часто 

не усвідомлюється, протікаючи без рефлексії для суб’єктів повсякдення 

[Штомпка, 2009: с. 9-10]. 

У Е. Гідденса повсякденність розглядається як рутинні практики, які 

структуровані і інституційно організовані через соціальні системи, яких не 
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видно безпосередньо у повсякденному житті – соціальну, політичну, 

економічну і т.д. Е. Гідденс зазначає, що соціальні системи інституційно 

організовують повсякденність і відображаються у ній, опосередковуючи 

фізичні і сенсорні властивості людського тіла [Гидденс, 2005]. Однак, 

відбувається і зворотній процес: С. Щербак вказує на те, що індивідуальна дія 

опирається на базові самоочевидності і здійснюється в рамках тих 

можливостей, які надає повсякденність – тобто, опосередковуючи дії і взаємодії 

акторів, повсякденність бере участь у формуванні та зміні соціальних систем 

[Щербак, 2011: с. 78]. Враховуючи взаємозалежні функціональні режими 

повсякдення та соціальних систем, зауважимо, що складність соціальних 

систем визначає важливу роль ідеології у підтриманні соціального порядку. 

Із повсякденністю пов’язаний цілий ряд інших категорій: буденність, 

життєвий світ, досвід, спосіб життя, здоровий глузд тощо. Окреслимо коротко 

кожну із них для встановлення особливих характеристик повсякденності. 

Поняття «буденність», як зазначає Г. Жигунова, використовується при 

описі побутового, буденного життя, яке пов’язане, у першу чергу із 

забезпеченням фізичного існування [Жугунова, 2015: с. 58]. 

Крім того, повсякденне життя відображається у людському досвіді 

(трудовому, сімейному, професійному, комунікативному і т. д.). Саме тому 

А. Шюц визначає повсякденність як одну із сфер досвіду, як «вищу 

реальність», яка виступає основою для всіх інших «світів досвіду» 

[Шюц, 2004: с. 129]. 

Інше поняття – спосіб життя – визначається як спосіб, форми і умови 

індивідуальної та колективної життєдіяльності людини (трудової, побутової, 

соціально-політичної і культурної), типові для конкретно історичних соціально-

економічних відносин [Энциклопедия социологии, 2009]. 

Для вирішення повсякденних завдань індивіди послуговуються 

здоровим глуздом, який є необхідним при «інтерпретації суб’єктивної 

реальності індивідами». За словами П. Бергера та Т. Лукмана повсякденне 
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життя є реальністю, яка інтерпретується людьми та має для них суб’єктивну 

значимість в якості цілого світу» [Бергер, Лукман, 1995: с. 37]. 

Інше поняття, яке пов’язують із повсякденням, – поняття «життєвий 

світ», активно розроблялось в рамках феноменологічної соціології. Автор 

поняття, Е. Гуссерль, його визначає як «світ, який постійно нам даний як 

дійсний у нашому конкретному світовому житті», «світ чуттєвого досвіду, який 

постійно подається як щось незаперечне і само собою зрозуміле» 

[Гуссерль, 2004: с. 78, с. 110]. 

Таким чином, повсякдення включає буденні практики приватного життя 

індивідів, які керуються здоровим глуздом та опираються на вже набутий 

досвід та встановлений стиль життя.  

З’ясування місця ідеології у повсякденні, повсякденній свідомості, як 

прошарку масової свідомості, та й у самій масовій свідомості  є досить цікавим 

завданням. Класичною стала фраза Карла Маркса про те, що ідеї стають 

матеріальною силою, коли вони оволодівають масами. Якщо повернутись до 

наукової спадщини Ф. Енгельса, зокрема, роботи «Анти-Дюринг», то можемо 

вже там знайти посил до «повсякденної ідеології», яку у згаданій праці 

називають «чистою ідеологією». Так, Фрідріх Енгельс, критикуючи метод 

Дюринга, який є формою ідеологічного методу, вказував, що через його 

застосування філософія дійсності стає ідеологією, яка виводить дійсність із 

уявлення. До цього уявлення входять як «залишки реального змісту дійсності» 

так і зміст, який ідеолог приносить із власної свідомості. У свідомості ж 

ідеолога містяться «здебільшого моральні і правові погляди, що представляють 

собою більш-менш відповідний вираз – в позитивному або негативному сенсі, в 

сенсі підтримки або боротьби – тих громадських і політичних відносин, серед 

яких він живе; далі він знаходить, можливо, уявлення, запозичені з відповідної 

літератури, і, нарешті, можливо ще якісь особисті чудасії» [Енгельс, 1988]. 

Спроби дослідження феномену ідеології у повсякденній та масовій 

свідомості також здійснені А. Грамші, К. Мангеймом, Ф. Конверсом, 

Дж. Кемпбелом, Дж. Рюде, С. Московічі, К. Гірцом та іншими. К. Мангейм, як 
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було зазначено у розділі 1, виокремлював два різновиди ідеології: тотальну та 

часткову. Маючи на увазі тотальну ідеологію, К. Мангейм говорить про 

ідеологію «епохи» чи соціальної групи, яка представляє своєрідність і характер 

всієї структури свідомості епохи чи соціальної групи [Попова, 2000: с. 13]. 

Залежність структури свідомості від соціальної сфери характеризує 

«ідеологічність людського мислення», яка, в свою чергу, визначається 

оціночно-орієнтуючою функцією свідомості, яка або зберігає існуючий стан 

речей («власне ідеологія») або орієнтує на його зміну («утопія») [там само]. 

А. Грамші також звертає увагу на два різновиди ідеології. У своїх 

«Тюремних зошитах» він пише про історично органічні ідеології як такі, що 

необхідні певному базису, та ідеології мимовільні, «раціоналістичні», 

«придумані». Перші ідеології історично необхідні, міцні «психологічно», 

організовують людей, слугують ґрунтом, на якому люди рухаються, 

усвідомлюють свої позиції, борються тощо. Ідеології мимовільні лише 

створюють індивідуальні рухи, полеміку. На думку А. Грамші, їх цінність 

полягає лише в тому, що вони «являють собою заблудження, яке є 

протилежним істині та стверджує її». Таким чином, А. Грамші вважає 

мимовільні ідеології чимось нижчим, далеким від істини [Грамші, 1959: с. 71]. 

Власне, на нашу думку, розгляд ідеології в категоріях «істинність-хибність» є 

не зовсім коректним, так як вони завжди містять оціночний, суб’єктивний 

компонент. Крім розділення ідеології на два різновиди, варто звернути увагу на 

вчення А. Грамші про гегемонію. Згідно даного вчення, влада тримається не 

лише на насиллі, а й на згоді: «механізм влади – не лише примус, а й 

переконання [цит. в Кара-Мурза, 2005]. Гегемонія – це стан, при якому 

досягнутий достатній рівень згоди, а ця згода є активною, тобто такою, при якій 

громадяни самі хочуть того, що потрібно пануючому класу. Зміна і підрив 

гегемонії – «молекулярний процес», який протікає «як невидима, малими 

порціями зміна думок і настроїв у свідомості кожної людини». Гегемонія 

опирається на «культурне ядро» суспільства, яке включає в себе сукупність 

уявлень про світ та людину, про добро та зло, прекрасне та огидне, множину 
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символів та образів, традицій та забобонів, знань і досвіду минулих століть». 

Для встановлення чи підриву гегемонії слід впливати на «повсякденну 

свідомість, повсякденні, «маленькі думки» середньої людини» [там само]. 

У 1964 році Дж. Рюде також звертає увагу на існуюче розділення між 

двома типами ідеологій: «структурованою», яка має чітку або принаймні 

помітну внутрішню структуру, і тією, яка відображає примітивні уявлення, 

психічний склад і умонастрої. Науковець концептуалізує «народну ідеологію» 

як поєднання двох елементів – «вродженої традиційної ідеології», яка витікає з 

досвіду, усної традиції та народної пам’яті, та запозичених, «привнесених» 

ззовні ідей і уявлень, які набирають форму систематизованих політичних чи 

релігійних переконань. Формування «народної ідеології» за Дж. Рюде 

визначається ідеями, які є зовнішніми, принесеними і які могли бути ефективно 

абсорбованими за умови попадання на підготовлену базу, а також обставинами 

й досвідом носіїв ідеології (мається на увазі колективна пам’ять, рівень 

грамотності тощо) [Рюде, 1984: с. 271]. 

Власне, колективна (соціальна) пам’ять – окремий концепт, вартий 

детальнішої уваги. Дослідники вказують, що за її допомогою уявлення 

транслюються із покоління в покоління: «Соціальна пам’ять – це засоби, за 

допомогою яких інформація поширюється серед індивідів і передається від 

одного покоління до іншого. Не обов’язково усвідомлюючи це, індивіди 

передають свою поведінку та уявлення іншим в найрізноманітніших 

контекстах, але особливо – через емоційні і практичні зв’язки та 

взаємовідносини між поколіннями» [Crumley, 2002: с. 39-40]. 

Інший дослідник – С. Московічі – не розглядає ідеології на рівні 

повсякдення, та в його роботах вбачається такий розгляд крізь призму 

досліджуваного ним концепту соціальних уявлень – суспільної буденної 

свідомості, в якій досить складно взаємодіють на рівні здорового глузду різні 

переконання (частково ірраціональні), ідеологічні погляди, знання, власне 

наука, які, з одного боку, розкривають, а з іншого – і самі становлять соціальну 

реальність [Moscovici, 1988]. За допомогою соціальних уявлень люди «творять 
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світ», у тому числі перетворюють певні невідомі, дивні феномени у знайомі, 

чим значно спрощують процес пізнання. Кожен новий об’єкт зводиться до 

старого об’єкта, і, таким чином, безпрецедентний випадок підводиться під 

загальну категорію. 

С. Московічі розвиває свою концепцію соціальних уявлень, базуючись 

на поглядах Е. Дюркгайма щодо колективних уявлень. Колективні уявлення – 

це сукупність думок, знань, типів поведінки і інших явищ духовної культури, 

які є продуктом тривалого розвитку суспільства і діють надіндивідуально 

[Дюркгейм, 1995: с. 20]. Колективні уявлення, згідно Дюркгайму, виникають за 

умови, що кілька індивідів об’єднали свої дії і ця комбінація утворила новий 

результат. Поняття «уявлення», перш за все стосується широкого класу 

інтелектуальних форм: науки, релігії, міфів, категорій простору і часу. Таке 

трактування, як зазначає С. Московічі, еквівалентне поняттю ідеї або системи 

[Moscovici, 1988: с. 218]. 

С. Московічі, підкреслюючи множинність уявлень і їх різноманітність в 

спільнотах, відмовляється від дюркгаймівського поняття «колектив»: 

«Відповідно до класичної точки зору, колективні уявлення визначаються через 

їх опозицію до індивідуальних уявлень. З нашої точки зору, це протиставлення 

не релевантне» [Moscovici, 1988: с. 221]. Дане твердження автор аргументує 

тезою про те, що уявлення можуть стати соціальними, залежно від відносин 

між членами групи. Прикладами є: 1) спільні пануючі уявлення членів партії, 

жителів міста чи нації, які виражаються у символічних або емоційних 

практиках; 2) уявлення, які виникають внаслідок поширення тих знань та ідей, 

які належать тісно взаємодіючим членам підгруп; 3) уявлення, викликані в 

процесі соціального конфлікту, соціальної полеміки та які не поділяються усім 

суспільством. 

Існує переконання, що більшість людей у суспільстві просто відтворює й 

імітує думку еліт, авангарду суспільства і нічого більше (зокрема, цю тезу 

частково відстоює Ф. Конверс [Converse, 1964]). Однак, С. Московічі вводить 

вираз «мисляче суспільство», який, з одного боку, елімінує обмеженість 
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метафори «груповий розум», а з іншого – пояснює появу нових уявлень, 

інноватику («мисляче суспільство» – творці нових уявлень, до них можна 

віднести як професійних ідеологів, так і ЗМІ, авторитетних осіб тощо). 

С. Московічі, відповідаючи на критику колег щодо доцільності введення 

концепту «соціальні уявлення», зазначає про ряд його переваг через 

демонстрацію зв’язку із іншими поняттями. Зокрема, науковець стверджує, що 

інтерпретація соціальних уявлень як набору установок дозволяє враховувати 

наше ставлення та реакції щодо будь-яких предметів «які є неминучими, так як 

мова, яку ми використовуємо у повсякденному житті, а також у філософії, 

ніколи не буває нейтральною» [Moscovici, 1988: с. 226]. Що ж до зв’язку із 

ідеологією, то С. Московічі приймає широко розповсюджене визначення 

ідеології, яка тлумачиться як набір уявлень (слід підкреслити, що серед 

компонентів уявлень автор називає й ідеологічні погляди, що свідчить про 

відсутність жорсткої диференціації понять). 

Досить важливим є твердження С. Московічі про те, що існує 

«величезна різниця» між уявленнями, які виникають на міжособистісному 

рівні, на рівні відносин між індивідами і групою, так і на рівні буденної 

свідомості суспільства: «На кожному рівні уявлення мають зовсім інший зміст» 

[Moscovici, 1988: с. 228]. 

Детально розглядає типологію соціальних уявлень інший дослідник – 

Тен ван Дейк. Він зазначає, що ідеологію можна лаконічно визначити як 

«основні соціальні уявлення, які розділяються членами групи» [Dijk, 1998: с. 8]. 

У цьому визначенні Тен ван Дейк не просто приймає позицію С. Московічі, він 

здійснює суттєве доповнення. Автор зауважує, що існує цілий ряд соціальних 

уявлень, проте далеко не всі вони можуть називатись «ідеологією». На думку 

Тен ван Дейка, ідеологією слід вважати загальні соціальні уявлення, які є 

груповими оцінками, далекими від об’єктивної істинності. Дослідник говорить, 

скоріше, не про одну ідеологію, а «ідеології» – інтерпретативні рамки, які 

поділяють люди і дозволяють членам групи розуміти та наповнювати смислом 

соціальну реальність, повсякденну практику та відносини з іншими групами. 
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Одним з важливих положень підходу науковця є його теза про те, що ідеологія 

та інші переконання розділяються членами суспільства. Проте це не означає, 

що всі індивіди мають ідентичні переконання, скоріше, «кожен член 

[суспільства] може мати особисту версію спільної віри чи ідеології; версію, що, 

очевидно, є функцією соціалізації або ідеологічного розвитку індивіда» 

[Dijk, 1998: с. 30]. 

Водночас, потрібно підкреслити колективний характер ідеології, адже 

існують соціальні взаємодії між індивідами, які ведуть до виникнення 

соціальних рухів, протестів [Dijk, 1998: с. 156]. Важливою функцією ідеологій є 

те, що вони зазвичай організовують соціальні установки, які, в свою чергу, 

керують тими соціальними практиками групи та її членів, які певним чином 

релевантні інтересам або ідентичностям груп і пов’язані критеріями членства 

(включення і виключення), діяльності, цілей, цінностей, відносин до інших груп 

і ресурсів [Dijk, 1998: с. 72]. 

Таким чином, ідеологія, яка розглядається Тен ван Дейком крізь 

міждисциплінарну призму (що дозволяє елімінувати крайності будь-якого, 

однобічного підходу) – це система переконань (вірувань), повне розуміння яких 

можливе через вивчення в рамках когнітивного підходу, при врахуванні 

соціального аспекту їх виникнення і функціонування. 

Соціальні уявлення можна розглядати як систему повсякденних знань, 

яка використовується у рутинних взаємодіях, слугуючи орієнтирами у типових 

ситуаціях повсякденних практик. Дана система формується наступним чином: 

знання із різних галузей знань спрощується, зазнає переструктурування та 

своєрідної інтерпретації відповідно до конкретної сфери повсякдення. 

М. Субота у статті «Соціальні уявлення аудиторії: масова комунікація і 

формування повсякденного знань» веде мову про те, що соціальні уявлення, на 

відміну від цінностей, в меншій мірі піддаються осмисленню, адже видаються 

їх носіям самоочевидними, але відіграють вагому роль у повсякденному житті, 

змінюючи орієнтації поведінки та впливаючи на об’єктивні соціальні структури 

[Суббота, 2003: с. 72-73]. 
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Згадані вище тези про «особисту версію ідеології» з одного боку, та її 

колективний характер, з іншого боку, стають більш зрозумілими через 

з’ясування діалектики взаємовідношення індивідуальної та суспільної 

свідомості. Як зазначає Б. Грушин, суспільна свідомість – це сукупність 

різноманітних духовних утворень (ідей, поглядів, уявлень, норм, почуттів, 

вірувань та ін.), що має безпосередньо або опосередковано суспільний 

характер, тобто властива суспільству в цілому або різним соціальним 

множинам (спільнотам), які входять до його складу. Індивідуальна ж свідомість 

– це сукупність тих самих (й інших) елементів свідомості, проте вона властива 

вже тільки одному, даному індивіду. Саме це і відрізняє даного індивіда, з 

огляду на унікальність, неповторність кожної людської особистості, від усіх 

інших індивідів, які живуть у суспільстві, в тому числі й тих, які входять разом 

з ним у певні соціальні спільності. Таким чином, суспільна свідомість не 

збігається з простою сумою індивідуальних свідомостей. Проте суспільна 

свідомість ні за своїм походженням, ні за своїм існуванням є неможливою поза 

свідомістю окремих індивідів [Грушин, 1987: с. 50]. 

В ракурсі суб’єктів суспільної свідомості розглядає ідеологію у своїх 

працях Д. Ольшанський. Дослідник зазначає про існування ідеології на рівні 

індивідуальної та соціально-групової свідомості. Остання вирізняється 

повнотою, чіткістю, визначеністю ціннісних орієнтацій і уявлень про цілі 

суспільної діяльності. Оскільки різні соціальні групи відрізняються умовами 

існування, потребами та інтересами, вони, відповідно, мають різні ідеологічні 

уявлення. Однак, для кожної групової ідеології характерні такі компоненти, як 

цінності, норми та зразки поведінки групи [Ольшанський, 2002]. О. Енгонян, 

базуючись на підході Д. Ольшанського, представляє ідеологію як виражене в 

ідейно-теоретичній формі відношення до цінностей, норм та ідеалів через 

призму інтересів соціальних груп [Енгоян, 2009]. Тут також звертається увага 

не те, що ідеологія може виражати згадане ставлення представників як окремих 

соціальних груп, так і загальнолюдське ставлення до світу. Крім того, жодна 

ідеологія не відмовляється від апеляції до загальнолюдських інтересів і 
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цінностей, які розділяються не тільки окремими групами, але й усім 

суспільством. Тут можливе протиріччя інтересів окремих соціальних груп і 

загальнолюдських інтересів. 

Звертали увагу на співвіднесення між ідеологією і суспільною 

свідомістю і радянські філософи. Зокрема, П. Гуревич відмічав, що «та чи інша 

ідеологічна система, коли ставала об’єктом широкого розповсюдження, 

переживає відому трансформацію, яка обумовлена реальним станом суспільної 

свідомості» [Гуревич, 1980: с. 14]. Мова іде про те, що в мисленні мас під 

впливом конкретних ідей створюються уявлення, які близькі по смислу до цих 

ідей, але структурно не відповідають їм. П. Гуревич, розглядаючи структуру 

суспільної свідомості, виокремлює в ній положення, образи, які типологічно 

схожі на доктринальні положення, однак які мають специфічну форму та 

відображають емоційно-ціннісні орієнтації. Філософ іде далі, стверджуючи, що 

суспільна свідомість «не просто відтворює елементи окремих теорій, але і надає 

їм відому цілісність. Люди завжди прагнуть з’єднати розрізненні уявлення, які 

формуються елементами їх соціального досвіду» [Гуревич, 1980: с. 15]. 

Суспільна свідомість, вказує П. Гуревич, являє собою сукупність 

політичних, філософських, юридичних, моральних, релігійних, художніх, 

тобто, ідеологічних уявлень, в яких люди усвідомлюють характер суспільних 

відносин і боряться за їх зміну [Гуревич, 1980: с. 106]. Посилаючись на 

В. Гранова, філософ повідомляє, що суспільна свідомість має різні рівні, 

містить як передові, такі, що відповідають рівню наукових знань, так і відсталі 

ідеологічні уявлення. П. Гуревич, будучи послідовником марксизму, вказує на 

центральну роль класових уявлень в системі суспільної свідомості. 

Понятійне нерозрізнення «масової свідомості» та «суспільної 

свідомості» уточняється у роботі Д. Ольшанського «Психологія мас». У ній 

ідеться про те, що масова свідомість – вид суспільної свідомості, найбільш 

реальна форма її практичного існування і втілення, яка характерна великим 

неструктурованим групам людей (масам) За оглядом західної та вітчизняної 

літератури, яка стосується масовізації психіки, дослідник констатує відсутність 
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грунтовних робіт з даної тематики. Разом з тим, існуючі в науці погляди на 

масову психологію він об’єднує у два напрямки. За першим з них, масова 

свідомість – форма суспільної свідомості, яка помітно проявляється лише в 

бурні, динамічні періоди розвитку суспільства. У стабільний період масова 

свідомість функціонує на повсякденному рівні. Тобто, за даним підходом 

масова свідомість має випадковий характер та стихійно розвивається. За іншим 

підходом, масова свідомість розглядається як самостійний феномен, який 

властивий «масі» як її соціальному носію. Вважається, що масова свідомість 

виникає «як відображення, переживання та усвідомлення діючих у значних 

соціальних масштабах обставин, у тому чи іншому ставленні загальних для 

членів різних соціальних груп, які опиняються тим самим у схожих життєвих 

умовах і зрівноважуючи їх тим самим» [Ольшанський, 2002: с. 27]. 

Жан Тощенко у своїй монографії «Соціологія життя» вказує на те, що 

сучасна соціологічна інтерпретація свідчить про кілька варіантів дослідження 

суспільної свідомості, але основою для них усіх є те, що суспільна свідомість 

«являє собою реальну, практично функціонуючу свідомість, в якій у 

різноманітних комбінаціях, в найрізноманітніших поєднаннях органічно 

переплітаються теоретичні (наукові) і повсякденні її компоненти…Інакше 

кажучи, в життєвому світі, а не в теорії пізнання ми маємо справу з реальною 

(реально функціонуючою, практичною) свідомістю, в якій у найдивнішій 

формі, у найрізноманітніших пропорціях переплетені наукові погляди і 

повсякденні уявлення, міфологізовані судження і заблудження, політизовані 

установки і примітивні орієнтації, які суттєво варіюються і видозмінюються у 

різних соціальних групах і прошарках» [Тощенко, 2016: с. 97-98]. Суспільна 

свідомість є одним із рівнів «реальної свідомості», поряд із індивідуальною та 

груповою свідомістю. Ж. Тощенко вказує на ряд характеристик «реальної 

суспільної свідомості», зокрема, на те, що вона базується на безпосередній 

практичній діяльності, тобто включена в суспільне буття; змістовно поєднує 

раціональне (синтезує минулий особистий і колективний досвід) та емоційне 

(пов’язане із безпосередніми враженнями, моментною взаємодією). Крім цього, 
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«реальна суспільна свідомість» властива не окремим соціальним індивідам чи 

випадковим групам людей, а є «продуктом колективної творчості, характерним 

для всього суспільства, так і для соціальних груп, прошарків і спільнот» 

[Тощенко, 2016: с. 99]. Крім того, реальна свідомість включає здоровий глузд та 

відображає соціальні протиріччя, повсякденні колізії та ілюзії. 

Розглядаючи питання функціонування ідеології у повсякденні, 

приходимо висновку, що різні дослідники даного поняття ведуть мову про те, 

що ідеологія функціонує у тій чи іншій свідомості (залежно від авторської 

інтерпретації). Узагальнимо існуючі підходи у таблиці 2.1.1. 

 

Таблиця 2.1.1 

Види та рівні свідомості 

Види свідомості Рівні свідомості 

Індивідуальна свідомість – включає 

особисті погляди та уявлення окремо 

взятої людини. 

Повсякденний рівень свідомості – 

формується стихійно, в повсякденній 

діяльності та відображає розуміння 

світу через призму повсякденного 

життя. Включає безпосередні реакції 

на оточуючий світ – думки, емоції, 

оціночні судження. 

Групова свідомість – включає 

погляди представників окремої 

соціальної групи (професійної, 

етнічної, релігійної тощо).  

Теоретичний рівень свідомості – 

систематизоване знання, система 

узагальнень та понять, яка відображає 

існуючі закономірності. Формується 

цілеспрямовано, як результат 

теоретичних узагальнень фахівців – 

філософів, соціологів, тощо. 
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Продовження таблиці 2.1.1 

Види свідомості Рівні свідомості 

Масова свідомість – вид суспільної 

свідомості, найбільш реальна форма її 

практичного існування і втілення, яка 

характерна великим  неструктурованим 

групам людей (масам). 

 

Суспільна свідомість – включає 

погляди представників конкретно 

взятого суспільства. Даний вид 

свідомості включає попередні, існує як 

типові погляди членів суспільства, які 

елімінують відмінності уявлень як 

індивідуальної, так і групової 

свідомості. 

 

 

Зовнішнім шаром повсякденної свідомості виступає громадська думка, 

яка вербально виражається через взаємодію із її носіями (наприклад, в процесі 

опитування населення). В. Осовський вказував на наступні компоненти 

громадської думки: «практичний досвід повсякденного життя суб’єктів думок, 

рівень і зміст їх соціальних знань, особливості менталітету, цінності ідеологій 

їх референтних груп, інтерналізовані ними в процесі соціалізації, властиві їм 

стандарти і зразки поведінки» [Оссовский, 2000: с. 108]. Науковець узагальнює 

«бачення громадської думки» як «функцію повсякденної ідеології суб’єктів цієї 

думки», а саму громадську думку визначає як «оціночне судження соціального 

суб’єкта про зміст і способи вирішення проблеми, яка зачіпає інтереси даного 

суб’єкта» [Оссовський, 2000: с. 111]. 

Таким чином, розгляд функціонування ідеології у повсякденній сфері 

здійснюється при зверненні уваги на співвідношення ідеології із мисленнєвими 

процесами пересічних осіб, які не виступають спеціалізованими ідеологами. 
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Останнім часом актуалізувались дослідження такого штибу – серед тих, хто 

звертав увагу на даний аспект, варто згадати таких дослідників, як: І. Попова, 

Є. Сагалаєва, Д. Кірюхін, С. Щербак, О. Малинова, Ю. Волков, Т. Дейк. 

Спільним у роботах згаданих авторів є те, що вони розглядають, у тій чи іншій 

мірі, не скільки поняття «ідеологія», скільки «ідеологічні уявлення». Досить 

ємним є наступне визначення цього поняття: «Ідеологічні уявлення відносяться 

до класу соціальних уявлень, за допомогою яких суб’єкт забезпечує внутрішню 

несуперечність картин світу, створює можливість реалізації адаптивних змін у 

структурі знань та оцінок з умовою, що в цілому образ світу збереже свої якості 

узгодженості та адекватності» [Баксанский, 2009. – цит. в Назаров, 2014: с. 65]. 

Звертається до дослідження мисленнєвих процесів пересічних осіб і 

О. Ковенева. Дослідниця у своїй статті щодо французької прагматичної 

соціології, проводячи розрізнення між критичною парадигмою П. Бурд’є та 

«соціологією міст» Болтанскі і Тевено, показує різнотлумачення даних авторів 

буденних компетенцій. Дослідниця зауважує: якщо в рамках критичної 

парадигми «компетенції звичайних людей і їх прагнення не сприймаються 

соціологом всерйоз і розглядаються лише як заблудження чи ілюзії», то в 

рамках концепції Ботланскі і Тевено враховується те, що люди «здатні не 

тільки до розрахунку і вибудовування індивідуальних стратегій. Їм також 

властиві різні форми спільної дії і співжиття: здатність дружити і любити, 

прив’язуватися до людей і до місця проживання, шукати компроміс, 

критикувати і приймати спільні рішення, вступати в різноманітні спілки та 

об’єднання, бути солідарними і т.д.» [Ковенева, 2008: с. 5-6]. 

О. Ковенева зазначає, що в рамках критичної соціології важко 

досліджувати ціннісні орієнтири суспільства, моральні установки і принципи 

дій та власне оціночні судження індивідів, адже за уявними деклараціями 

здійснюється пошук прихованих інтересів, стратегій чи несвідомих дій. 

Слабким місцем критичної соціології є те, що вона не враховує спільний, 

об’єднуючий, загальний характер публічної дії.  
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У той же час соціологія Болтанські і Тевено звертає увагу на «критичну 

здатність акторів обґрунтовувати свою позицію з точки зору загальнозначущих 

принципів і цінностей в ситуації публічного обговорення» 

[Ковенева, 2008: с. 7]. Дані дослідники, на відміну від семіотичної парадигми в 

соціальних науках не зводять соціокультурну реальність до мови, дискурсів, 

смислів, а дотримуються прагматичного підходу, за яким акцентується увага на 

реальності як досвіду. «Центральним елементом аналізу в прагматичній 

соціології стає комплексна ситуація, зустріч людини з оточуючим світом та 

іншими людьми, своєрідне випробування реальністю, в ході якого людина 

випробовує себе і власні судження про цей світ на адекватність ситуації» 

[Ковенева, 2008: с. 9].  

Цікавими є розмірковування Тевено щодо так званої теорії множинних 

режимів залученості, яку він розробив, імплементуючи теорію міст і світів у 

загальну теорію дії. «Залученість у світ – це не просто суб’єктивний смисл, 

уявлення чи ціннісний орієнтир, який впливає на характер опису предметної 

ситуації. Вона має два вектори: направленість на реальність (тут залученість у 

світ передбачає соціальну дію, випробування реальністю, результат якого не 

відомий наперед) і направленість на ту чи іншу форму блага більшої чи меншої 

ступені узагальнення, яка визначає оціночне судження» [Ковенева, 2008: с. 16]. 

Тевено говорить про три рівні залучення: 1) режим публічного обґрунтування 

(дії в публічному просторі); 2) режим планової дії (раціональні дії); 3) режим 

близькості (максимально особиста форма включення в світ). Відповідно, мова 

та оціночні судження варіюються, залежно від режиму залучення.  

С. Жижек теж здійснює розгляд ідеології крізь призму повсякдення. 

«Ідеологія для мене, – зазначає філософ в одному із своїх інтерв’ю, – на 

найелементарнішому рівні, це щось інтимне, спонтанне, вона – в тому, як ви 

відчуваєте навколишній світ, як ви організуєте своє життя, в чому ви бачите 

його сенс. Тому я вважаю, що сьогодні світ ідеологізований більше, ніж будь-

коли раніше. Для мене ідеологія – це зовсім не Велика Система типу комунізму, 

капіталізму тощо, ідеологія проявляється в найінтимніших відносинах. 
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Ідеологія – в тому, чому ви щось приймаєте, а щось ні, в манері вашої мови, в 

тому, як ви готуєте вечерю, як ви розважаєтесь тощо» [цит. в Корецкий, 2016]. 

Отже, в такому підході ідеологія розглядається, як стратегія повсякденного 

буття людини. Крім того, доречним є продовження думки С. Жижека про те, що 

індивід з його «власною ідеологією» належить до певних груп із спільними 

уявленнями, навіть не усвідомлюючи це. 

Варто згадати дисертаційну роботу О. Лікчовської «Інформованість у 

системі повсякденних уявлень», яка була присвячена теоретико-

методологічному вивченню місця та ролі інформованості у системі 

повсякденних уявлень [Личковська, 1996]. У даній роботі не йшлося про 

ідеологію, проте обґрунтовувалась теза про те, що індивід у своїй повсякденній 

діяльності має справу із повсякденним типом знання, яке виступає у формі 

уявлення та має синкретичний характер. Так, воно має «елементи 

спеціалізованого знання, трансформовані повсякденною свідомістю в соціальні 

уявлення; емоційні компоненти, що несуть оцінку і взагалі афективне ставлення 

до предмету знання, а також установки – орієнтації, які приписують індивіду як 

сприймати і переробляти зовнішню інформацію певною мірою і у відповідності 

з особливостями осмислення інформації моделювати свою поведінку по 

відношенню до об’єктів зовнішнього світу та інших людей [Личковська, 1996].  

Накопичений досвід дослідження повсякденних уявлень та ідеології на 

рівні повсякденності акумулювала І. Попова, яка теоретично обґрунтувала 

введення в соціологічний дискурс поняття «повсякденна ідеологія» 

[Попова, 2000]. Українська дослідниця посилається на одне з енциклопедичних 

визначень поняття «ідеологія», яке «вживається для позначення будь-якої 

сукупності переконань у найрізноманітніших сферах – від наукового знання до 

релігії та повсякденних уявлень про належну поведінку, незалежно від того, 

істинні ці переконання чи хибні» [Аберкромби, 2004]. Звертаючи увагу на 

сферу повсякденних уявлень, І. Попова трактує ідеологію широко – як 

сукупність поглядів і уявлень, типових для широких мас населення, які 

характеризують не тільки спеціалізовану, але й «повсякденну» свідомість. 
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Ірина Марківна зазначає, що зміст «повсякденної ідеології» певною 

мірою може відповідати змісту ідеологічних концепцій, які продукуються 

ідеологами. Проте, крім такого зовнішнього впливу, ідеологічні уявлення 

широких мас формуються в процесі життєдіяльності населення, 

впорядковуються та структуруються певним чином, залежно від конкретно-

історичних подій [Попова, 2000: с. 8–9]. Таким чином, ідеологія, на думку 

І. Попової, не обмежується концепціями, які творять інтелектуали-ідеологи, а 

охоплює, як наукові знання, релігії, так і повсякденні уявлення про належну 

поведінку, незалежно від істинності цих уявлень. Дослідниця вказувала на те, 

що ідеологія у суспільній свідомості являє собою «повсякденне 

теоретизування», яке слід відрізняти від суспільних настроїв.  

Предметне поле «повсякденних ідеологій» вивчали і наступники Ірини 

Попової та інші дослідники. Здійснимо огляд їх досліджень, які подекуди були 

більш фрагментовані, ніж робота Попової, адже зосереджувались на окремих 

специфічних особливостях функціонування ідеології на рівні повсякдення, або 

тлумачили ідеологію виключно в «традиційному» руслі. Тим не менш, сфера 

«повсякденних ідеології» і після І. Попової знаходиться у фокусі уваги як 

соціологів, так і соціальних філософів. 

Зокрема, Є. Сагалаєва з позиції соціально-філософського аналізу 

розглядає ідеологію як таку, що переломлюється через повсякденне існування 

людини, і як ідеологічно насичену повсякденність, де проявляються два 

параметри: а) ідеологічний вимір повсякденного життя; б) рецепція ідей і знань 

у форматі повсякденності [Сагалаева, 2014: с. 299]. Таким чином, йдеться про 

«ідеологічну повсякденність», як один з різновидів повсякденності. Підхід 

Є. Сагалаєвої полягає в тому, що «інтенції смислопородження «проростають» у 

соціокультурній реальності, яка інтерпретується людьми та має для них певну 

значущість як цілісне життєвого світу. Ідеологічність повсякденності 

визначається оціночно-орієнтуючою функцією свідомості, яка спрямована на 

збереження або зміну соціального та культурного порядку» 

[Сагалаева, 2014: с. 300]. 
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Ю. Волков із своїми співавторами ідеологічний вимір повсякденного 

життя тлумачать так, що повсякденні практики наділені певною цінністю й 

значенням – ідеологія ніби пронизує буденність, відбивається у надіях і 

очікуваннях людей [Volkov, 2015: с. 362]. Теоретичний рівень ідеології 

пов’язаний із розробкою та реалізацією публічних знань та ідеологічних 

цінностей, містить у собі як формування й функціонування ідеологічних 

цінностей на рівні повсякденних ідеологічних поглядів і уявлень, так і елементи 

фундаментального ідеологічно-теоретичного базису. Таким чином, за 

визначенням Юрія Волкова, ідеологічні уявлення утворюються двома 

способами: а) професійні ідеологи розробляють прості, базові ідеологічні 

концепції та ідеї; б) ідеологічні погляди та ідеї незалежно розвиваються 

індивідами у процесі їх повсякденного життя. 

Відповідно, ідеологічне повсякденне життя, як функціональна сфера 

соціального життя знаходить свої конотації у цінностях повсякдення, у 

складних ідеях і образах, в яких люди сприймають, мають досвід і оцінюють 

фактичні умови їх існування [Volkov, 2015: с. 363]. Воно будується через 

формування, сприйняття та функціонування ідей, смислів, образів, поглядів і 

цінностей на рівні досвіду й оцінки повсякденного життя, як під впливом 

соціальної структури, культури, пропаганди, ідеологічної роботи певних 

інституцій, так й індивідуального ідеологічного формування у сфері 

повсякденного мислення, емоцій, поведінки та комунікаціях, що ґрунтується на 

індивідуальному досвіді.  

Інші дослідники – В. Давидович та О. Золотухіна-Аболіна здійснюють 

змістовний аналіз повсякденності та ідеології. Автори дотримуються думки, що 

ідеологія – поняття, за допомогою якого традиційно позначається сукупність 

ідей, міфів, переказів, політичних лозунгів, програмних документів партій, 

філософських концепцій. Не будучи релігійною по суті, ідеологія виходить з 

певним чином пізнаної або «сконструйованої» реальності, вона орієнтована на 

людські практичні інтереси та має на меті маніпулювання й управління людьми 

шляхом дії на їх свідомість. У той час як повсякденну свідомість автори 
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ототожнюють з повсякденням, яке розуміють як «світ досвіду», в якому людина 

емпірично діє заради досягнення своїх цілей, будує картину реальності, 

виходячи зі свого «я», як із суб’єктивно відчутного центру, постійно комунікує, 

частково орієнтована у своїй активності несвідомими установками, занурена в 

емоції, занята працею та розмірковує на рівні розуму [Давидович, 2004: с. 6]. 

Вихідним пунктом В. Давидовича та О. Золотухіної-Аболіни у розумінні 

повсякденної свідомості та ідеології є те, що вони є «ціннісними утвореннями». 

Цінності повсякденного життя, як вказують дослідники, виникають спонтанно, 

як виклик на потреби людини, а не в результаті спеціалізованої творчості. Вони 

змінюються дуже повільно під час культурних трансформацій, при цьому 

ціннісне ядро залишається незмінним. Водночас, цінності ідеології, 

«прикриваючись цінностями повсякдення, насправді заперечують їх або 

вимагають принести їх в жертву заради чогось іншого, що певною мірою 

виходить за рамки повсякдення» [там само, с. 11]. Якщо цінності повсякдення є 

спонтанними, то цінності ідеології – результат свідомої роботи ідеологів. 

Ідеологія виводить повсякденну свідомість із «сьогоднішніх відносин». Вона 

відкриває перспективу та ретроспективу. Крім того, ідеологія «гіпертрофує 

окремі моменти, які присутні в наявній ціннісній структурі», призводить до 

крайнощів. Автори зазначають, що «крайності та конфронтації – супутники 

ідеології». Проаналізувавши особливості цінностей повсякдення та ідеології, 

філософи доходять висновку: якщо ціннісна повсякденна свідомість являє 

собою континуальну сторону ідейного життя, то ідеології – дискретну і 

дихотомічну [Давидович, 2004: с. 14]. В. Давидович та О. Золотухіна-Аболіна 

зазначають, що попри те, що ідеологія є однобокою (категоричною, 

тенденційною у ціннісному відношенні) і руйнує нормальну ціннісну структуру 

повсякдення, найчастіше ідеологічні уявлення переплітаються із 

повсякденними ціннісними уявленнями [там само, с. 17]. 

Розгляд повсякденного буття поряд із виробничими відносинами, 

культурними зв’язками, науковими знаннями в якості детермінант розвитку 

ідеології знаходимо в роботі С. Фролової та Є. Ліствіної [Фролова, 2017]. 
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Філософи відносить повсякдення до чинника впливу на ідеологію через те, що, 

з одного боку, через призму буденного життя апробуються ідеологічні теорії, а 

з іншого – сама сутність ідеологічних установок акумулює досвід 

повсякденного буття, його ідеї, норми та цінності [там само, с. 52]. Автори 

говорять про «ідеологічну складову повсякдення», до якої відносять 

взаємозв’язок ідейного, ціннісного та нормативних аспектів. Таким чином, дані 

автори, власне, як і Є. Сагалаєва та В. Давидович звертають увагу на 

онтологічний вимір повсякдення, який має тісний взаємозв’язок із ідеологією, 

як певною системою ідей. Однак, ми хочемо звернути увагу на інший аспект, 

який простежується у роботі Ю. Волкова – мова іде про те, що ідеологічні 

погляди та ідеї можуть і незалежно розвиватись індивідами у процесі їх 

повсякденного життя. 

Відбувається розгляд окремих аспектів ідеології саме в даному руслі – 

так, українські дослідники Д. Кірюхін і С. Щербак досліджували повсякденні 

уявлення про справедливість у Росії та Україні, дійшовши висновку про 

існування різних «пануючих ідеологічних концептів» у згаданих державах, які 

обумовлюють уявлення населення [Кірюхін, 2007]. Детальніший акцент 

розгляду носіїв уявлень робить О. Малинова, яка досліджує ідеологічні 

уявлення окремої соціальної групи – російської політичної еліти, як вагомого 

транслятора власних інтерпретацій соціальної реальності для загалу. 

Ідеологічні уявлення політичної еліти дослідниця визначає як уявлення про 

соціальний порядок і стратегії його підтримки (зміни), а також про власну 

позицію як члена референтної групи, які поділяє колектив 

[Малинова, 2012: с. 217]. 

Завдання дослідження ідеологічних вподобань українського суспільства 

спрямувало Н. Слюсаревського до виявлення суперечності, яка полягає у тому, 

що ідеології, які різняться між собою, поєднуються у свідомості людей 

[Слюсаревський, 2006: с. 6]. Дослідник пояснює це наявністю третьої змінної – 

геополітичної орієнтації, яка об’єднує протилежні ідеологічні позиції. На нашу 

думку, виявлена суперечність свідчить про дві речі. По-перше, пряме 
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вимірювання ідеологічних уявлень не завжди дає валідні результати, оскільки 

респонденти не мислять категоріями ідеологій. Так, згаданий автор працював із 

видозміненим запитанням для вимірювання ідеологічних уподобань, яке 

запропонували Є. Головаха та Н. Паніна: «У політичному спектрі часто 

вирізняються більш або менш самостійні течії. Виберіть, будь-ласка, одну з 

них, найближчу Вам» [Паніна, Головаха, 1999], на яке в оригінальній методиці 

не давали відповіді від 39% до 64% опитаних, у видозміненій методиці – від 

28% до 40%. По-друге, протилежні ідеологічні позиції, які об’єднуються в 

одному факторі, є цілком зрозумілим фактом, якщо дивитися на дану ситуацію 

не з точки зору класичних ідеологій, а з позиції існування «повсякденної 

ідеології». 

Інший український дослідник питання ідеології – А. Гіжа – стверджував, 

що ідеологія і загалом стан ідеологічності в строгому сенсі слова є, перш за все, 

«суб’єктивно-суспільною формою трактування процесів, явищ, відносин, 

загалом – будь-якого змісту, який має суттєве відношення до суспільства та 

історії як таких» [Гижа, 2017]. Поділяємо думку цитованого філософа про те, 

що ідеологія існує як суспільний феномен, який переломлюється через масову 

психологію, та сприймається і розділяється індивідуальними суб’єктами, а 

ідеологічність – це не лише стан свідомості, а й результат дії самої ідеології, яка 

визначає специфічну інтерпретацію подій, вчинків та мотивів. 

В. Осовський у своїй роботі вказує на наявність «повсякденних 

ідеологій різних соціальних суб’єктів», в рамках яких пропонує розглядати 

інтерпретації «національної ідеї» [Оссовский, 2000: с. 107]. Поділяємо думку 

науковця про те, що в суспільній свідомості і в демонстрованій громадській 

думці ідеології не мають форми «стрункої теоретичної системи поглядів, 

адекватних спеціалізованим ідеологіям». Натомість, суспільні уявлення 

«персоніфіковані і орієнтовані на символічні уявлення…сформовані на ґрунті 

чи то життєвого практичного досвіду, чи то досвіду спілкування з 

різноманітними джерелами інформації, в тому числі масової» 

[Оссовский, 2000: с. 109]. 
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Отже, ми з’ясували, що запропонований І. Поповою концепт 

«повсякденної ідеології» акумулює в собі підходи дослідників, які здійснюють 

альтернативний розгляд ідеології як єдиної системи узагальнених ідей 

(«теоретичному виразу об’єктивних соціально-класових інтересів, які існують 

на рівні теорії або наукових концепцій») [Чудовська-Кандиба, 2008: с. 551]. На 

нашу думку, коректніше говорити про «ідеологічні уявлення повсякденної 

свідомості», ніж про «повсякденну ідеологію», як це пропонує Ірина Попова 

[вперше викладено в Український соціум, 2017]. Річ у тому, що поняття 

«повсякденна ідеологія» не зовсім точно передає його зміст, оскільки ідеологія 

– систематизоване вчення (теорія, доктрина, концепція, система поглядів) про 

суспільні явища, що виражає інтереси соціальних утворень (груп, класів, 

партій, кланів), а на рівні повсякдення уявлення мають несистемний, 

спорадичний характер. Водночас поняття «соціальні уявлення», уведене 

С. Московічі є досить широким – недаремно воно критикувалося за 

двозначність, неясність визначення та опис широкого кола явищ (про що власне 

і зазначає сам автор, відповідаючи на критику Г. Яходи у своїй статті 

[Moscovici, 1988]. Саме тому вбачаємо необхідність вживання поняття 

«ідеологічні уявлення повсякденної свідомості», носієм яких є окрема особа, на 

відміну від ідеології, яка виражає інтереси соціальних утворень. Ідеологічні 

уявлення повсякденної свідомості конкретизують ті уявлення, які виникають на 

рівні повсякденної свідомості та мають оціночний характер соціально 

значущих подій і явищ. На підставі спільних оцінок окремих осіб ми можемо їх 

класифікувати. Слід зауважити, що в роботах українських дослідників 

здійснено подібні спроби класифікувати населення країни, але переважно за 

критерієм прихильності до певної політико-ідеологічної орієнтації. Зокрема, 

М. Міщенко досліджував сприйняття ідеологем представниками різних 

політичних партій [Міщенко, 2000], О. Резнік – політико-ідеологічні 

самоідентифікації у зв’язку з ціннісно-ідеологічними ідентичностями 

[Резнік, 2003]. 



79 
 

Тому видається доцільним продовжити традицію таких досліджень, але 

в ширшому контексті: змістовно – не обмежуючись сферою політики, 

методологічно – виходячи за межі самоідентифікації опитаних, предметно 

зосереджуючись на ідеологічних уявленнях повсякденної свідомості. Саме ж 

поняття «ідеологічні уявлення повсякденної свідомості» ми визначаємо як 

погляди особи оціночного змісту на соціально значущі цінності, що є підставою 

для групування людей, які їх поділяють і спрямовуються на спільні дії. Дане 

визначення вирізняє «ідеологічні уявлення повсякденної свідомості» від 

«ідеології» насамперед тим, що зазначає, що ідеологічні уявлення повсякденної 

свідомості є «поглядами», а не «вченням», тобто не претендують на рівень 

доктрини. Інші форми вираження ідеології певним чином перетинаються з 

ідеологічними уявленнями у повсякденній свідомості, зокрема в аспекті 

несвідомої ідеологічної діяльності, коли окрема особа транслює свої уявлення 

та виступає в такій ситуації ідеологом. Проте детальне уточнення суб’єкта 

ідеологічних уявлень дозволить прояснити ситуацію та розмежувати поняття. 

Якщо ідеологія виражає інтереси соціальних утворень (груп, партій, класів 

тощо) і носієм «повсякденної ідеології», за І. Поповою, слугують «широкі маси 

населення», то «ідеологічні уявлення повсякденної свідомості» є поглядами 

особи (позначимо її як «первинний суб’єкт»), яку дослідники на підставі 

визначення спільності поглядів можуть включити у певну групу («вторинний 

суб’єкт»), не обов’язково численну. Особи, які мають спільні погляди, можуть 

бути не знайомі між собою, перебувати у різному просторі, тим не менш, їх 

можна об’єднати за критерієм схожості цих поглядів. Розглянемо детальніше 

цей момент, адже дані погляди – не однорідна структура. Ідеологічні уявлення 

повсякденної свідомості – це, насамперед, «погляди особи», тобто суб’єктивні 

судження про певний об’єкт («соціально значущі цінності» – визначення такого 

об’єкта поглядів дозволяє нам говорити саме про «ідеологічні уявлення»). Крім 

того, ці погляди «оціночного змісту» впливають на формування, ступінь і 

спрямованість емоційного відношення до об’єкта. І, нарешті, ці погляди 

«поділяються» (розділяються) їх носіями, а останні «спрямовуються на спільні 
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дії» (як наслідок ідеологічності). Тут варто наголосити на тому, що суб’єкти 

поглядів можуть знаходитись у різних місцях та діяти схожим чином або 

групуватися в одному місці для спільних дій (зокрема, згадаємо події 2013–

2014 рр., коли в багатьох населених пунктах учасники протестів діяли схожим 

чином, як учасники протесту на Майдані Незалежності, які прибули туди з 

різних регіонів України). Крім того, у нашому визначенні важливим є те, що 

суб’єкти поглядів на соціально значущі цінності потенційно спрямовуються на 

дії, хоча можуть і не діяти фактично (однак, інтенція до дії має бути виражена). 

Узагальнюючи дані міркування, приходимо висновку, що ідеологічні уявлення 

повсякденної свідомості мають трикомпонентну структуру, яка включає 

когнітивний (судження, знання про об’єкт), емотивний (емоційне відношення 

до об’єкта) та конотативний (спрямованість на дію) компоненти. 

Ідеологічні уявлення повсякденної свідомості мають різноманітні форми 

вираження. Перебуваючи у свідомості, вони можуть проявлятися в анекдотах, 

жартах, записах у блогах, петиціях, постах у соціальних мережах. Сучасними 

жанрами таких уявлень є інтернет-демотиватори, меми, фотожаби. 

Механізмами  трансляції ідеологічних уявлень є блоги, листи, петиції, страйки, 

масові протести, засоби соціальних мереж (публікації, коментарі, хештеги, 

обговорення в групах у соціальних мережах, твітер-шторми тощо). Вираження 

ідеологічних уявлень повсякденної свідомості потенційно може відбуватися 

завдяки цілому ряду стилістичних прийомів, про які зазначає Кліфорд Гірц, 

зокрема таких, як: «метонімія («Я можу запропонувати вам тільки кров, піт і 

сльози»), гіпербола («Тисячолітній рейх»), мейозис («Я повернусь»), синекдоха 

(«Уолл-стріт»), оксюморон («залізна завіса»), уособлення («рука, яка тримає 

ніж, встромила його в спину сусіда») і всі інші тропи, старанно зібрані і 

ретельно класифіковані класичною риторикою, застосовуються знову і знову, 

так само як і синтаксичні прийоми – наприклад, антитеза, інверсія, повторення; 

просодичні – ритм, рима, алітерація; літературні – іронія, панегірик, сарказм» 

[Гирц, 2004: с. 265]. К. Гірц також зауважує, що не всі ідеологічні 
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висловлювання фігуральні, адже більшість – зовсім буквальні твердження, які, 

якщо не враховувати мету, мало чим відрізняються від наукових висловлювань. 

Емпіричне дослідження ідеологічних уявлень на рівні повсякденної 

свідомості стає можливим завдяки вивченню оціночних ціннісних орієнтацій 

групового характеру у згаданих проявах. Однак, вивчення ідеологічних уявлень 

ускладнюється тим, що не завжди можна говорити про «рівень повсякденної 

свідомості», адже авторство почасти важко відрізнити від масового уявлення. 

У цьому аспекті звернемо увагу на фольклор, як прояв ідеологічних 

уявлень, та на мем, як сучасний жанр таких уявлень. Особливість фольклору як 

мистецтва та форми суспільної свідомості полягає у синкретизмі традицій, 

світогляду, цінностей та ідеалу народу. Як зазначає В. Гнатюк, «Народ складає 

пісні та легенди лише про те, що є справді важливим для його долі, а оспівуючи 

певних історичних осіб, він тим самим підтверджує їхню неминущу цінність 

для всього етносу» – тобто мова іде про легітимацію. Саме цю функцію 

використовували ще європейські діячі доби романтизму, намагаючись 

«збагатити» уснопоетичну творчість певних етносів, оповити їх ореолом 

давності, вдаючись до авторських стилізацій. Масового характеру 

фальсифікації уснопоетичної творчості набули за часів Радянського Союзу, 

коли з’являлись псевдофолькльорні політичні тенденційні пісні, створені для 

пропаганди комуністичних ідей в результаті «керування фольклором», у 

арсеналі якого було багато методів. Зокрема, складалися оригінальні твори, які 

видавались за народні, актуалізувались та модифікувались традиційні пісні, 

здійснювалось групове складання новотворів [Гнатюк, 2011: с. 169]. 

Що стосується мема – то він розглядається як сучасний жанр 

ідеологічних уявлень, зокрема у нашій роботі [Білоус, 2018: с. 23-24]. Сама 

концепція «мем» була запропонована Р. Докінзом ще в 1976 році як «ім’я для 

нового реплікатора, іменник, який відображав би ідею про одиницю передачі 

культурної спадщини або про одиницю імітації» [Докинз, с. 109]. Докінз, 

порівнюючи меми та гени, зауважує спільність їх якостей (довговічність, 

плодовитість, точність копіювання, які можливі через аналогічні механізми 
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природнього відбору, мутацій та штучної селекції) та відмінність ареалу 

поширення, адже гени є базовою одиницею біологічної інформації, а меми – 

культурної. Актуалізація вивчення мемів «співпала з поверненням до концепції 

війни ідей або ідеологій», адже «меми як елементарні ментальні структури, за 

допомогою яких можна створювати або руйнувати ідеї» [Почепцов, 2017]. 

Мематична зброя розглядається не лише на теоретичному, а й на 

практичному рівні військ США та РФ. Зокрема, М. Проссер обгрунтовує у 

своїй роботі «Мематика – розвиток індустрії військових операцій США» тезу 

про те, що військові мають бути готовими використати всі елементи 

національної влади для впливу на ідеологічні сфери майбутніх ворогів, 

залучаючи альтернативні засоби-меми для отримання переваги [Prosser, с. 4]. 

Щодо практичної діяльності РФ у сфері «мематичної війни», то слід сказати, 

що російський слід («фабрики тролів», які продукують і поширюють меми) 

знаходять у впливі на минулі вибори президента США, референдумі щодо 

«Брекзіту», а також у гібридній війні проти нашої країни. Так, у сучасному 

інформаційному просторі «меми стають зброєю у смисловій війні, за 

допомогою якої можна маніпулювати свідомістю та впливати на поведінку 

громадян країни, проти якої здійснюється агресія» [Марутян, 2017]. 

Попри те, що в даний час особливу уваги приділяють «мематичній 

зброї» та її наслідкам, слід мати на увазі, що меми створюють не лише 

професійні ідеологи, а й пересічні особи. І якщо меми, створені ідеологом 

мають на меті донесення певного інформаційного повідомлення для зміни 

світоглядних позицій, то меми, які творять пересічні особи, скоріше 

транслюють їх власні світоглядні позиції. Вивчення мемів, зокрема за 

допомогою засобів контент-аналізу, дозволяє з’ясувати та ідентифікувати 

ідеологічні уявлення, які існують в повсякденній свідомості, або привносяться 

до неї. Дослідження саме таких уявлень, які поширюються на рівні 

повсякденної свідомості, дозволяє зрозуміти та проаналізувати процеси, які 

відбуваються в суспільстві (зокрема, виявити існуючі інтереси, прагнення 

різних соціальних груп населення, а також способи можливої реалізації їх 
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інтересів). Вивчення ідеології на рівні повсякдення через аналіз мемів є 

особливо доцільним у рамках аналізу та управління соціальними процесами в 

сучасних умовах інформаційних війн, в час, коли люди отримують новини 

частіше з соціальних мереж, ніж через пошукові системи. 

Таким чином, на прикладі фольклору та мема бачимо, що досі 

залишається актуальним вираз Гадамера: «Я гадаю, в сучасних суспільних 

відносинах, за доби індустріальної революції, за доби зростаючої 

бюрократизації всіх відносин життєвого світу, нам бракує вільного простору: 

нам бракує сили судження, щоб у застосуванні наших правил – і разом з тим у 

застосуванні наших гігантських можливостей творення – навчитися сприймати 

насправді спонтанні імпульси» [Філософія сьогодні, 2003: с. 137].  

Важливою характеристикою ідеологічних уявлень повсякденної 

свідомості є використання механізмів легітимації, що обумовлюють її 

функціонування. Під легітимністю М. Вебер розумів переконання, віру в 

законність влади, що зумовлена уявленнями про її цінність. Відповідно до 

сучасної соціології знання, під легітимацією розуміють «пояснення і 

виправдання будь-якого інституційного порядку, надання йому ціннісно-

нормативного характеру. При цьому легітимацію пов’язують також не тільки із 

цінностями, а й із «знанням» [Попова, 2000: с. 26]. Аналізуючи механізм 

легітимації, який розглядали П. Бергер та Т. Лукман, можна виокремити чотири 

рівні легітимації. Перший рівень – «дотеоретичний» – включає прості 

позначення мови, що встановлюють статусні позиції. Другий рівень містить 

уже теоретичні твердження, хоча і в зародковій формі. До них відносяться різні 

пояснювальні схеми, які безпосередньо пов’язані з конкретними діями. Так вже 

на другому рівні легітимації, до якої належать моральні максими, прислів’я, 

легенди, анекдоти, чутки – тобто такі «пояснювальні схеми» та способи 

інтерпретації дійсності, що безпосередньо пов’язані з конкретною дією, містять 

теоретичні твердження, хоча і в початковій, зародковій формі. На третьому 

рівні легітимація виходить за межі практичного застосування, стає 

спеціалізованою та перетворюється на «чисту теорію». До четвертого рівня 
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легітимації відносяться символічні універсуми, що мають відношення до 

реальностей, не тотожних повсякденним [Бергер, Лукман, 1995]. 

Ідеологічні уявлення в даному контексті розгляду – через механізм їх 

легітимації – найчастіше знаходяться саме на другому рівні і саме так їх ми 

розглядаємо – як пояснювальні схеми та способи інтерпретації дійсності. 

Ідеологічні уявлення повсякденної свідомості є частиною когнітивного 

ставлення до світу. Дж. Елстер виокремлює чотири пізнавальні установки, які 

визначають варіативність такого ставлення (наводяться у порядку зменшення 

сили впевненості). Зокрема, серед цих установок наявні: 1) режим впевненості; 

2) режим ризику, в якому агенти визначають ймовірність, залежно від 

попереднього досвіду або їх власних суджень; 3) режим невизначеності, в 

якому люди знають сукупність взаємовиключних і спільно вичерпних 

результатів, але не можуть визначити більш імовірний результат; 4) режим 

невігластва, в якому як діапазон можливих результатів, так і ймовірність їх 

виникнення невідомі або не зовсім відомі [Elster, 2007: с. 125-126]. Звернення 

до категорій ймовірності пов’язане із тим, що люди відчувають потребу 

сформулювати думку, навіть коли не обізнані з предметом: «нетерпимість до 

невпевненості та невігластва виникає не лише через гордість, але і від 

універсального людського бажання знайти значення та паттерни повсюди» 

[Elster, 2007: с. 126]. Ця важлива особливість людського сприйняття світу, 

прагнення пояснити події найбільш правдоподібними чинниками спричиняє 

зміщення у відповідях респондентів, зокрема, в аспекті надання «змістовних 

невідповідей», особливо в закритих запитаннях (тому соціологи вдаються до 

хитрощів – як от формулювання запитань-пасток). Більше того, дана когнітивна 

особливість формує ідеологічні уявлення. Так, Дж. Елстер наводить приклади, 

коли населення Франції покладало відповідальність на дефіцит зерна на владні 

еліти, а не на поганий врожай, який фактично спричинив дефіцит. Таких 

прикладів можна навести чимало – чого лише варті «теорії заговору», 

«масонські клуби» тощо. 
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Обгрунтовуючи існування ідеологічних уявлень повсякденної 

свідомості, варто звернути увагу на існування альтернативної точки хору. Так, 

Д. Ольшанський згадує вислів Х. Ортеги-і-Гасета «Народ ніколи не мав ніяких 

ідей; він не володіє теоретичним розумінням буття речей. Непридатність до 

теоретичного мислення заважає йому приймати розумні рішення та складати 

правильну думку. Через це думки треба заганяти в людей під тиском ззовні…» 

[Ольшанський, 2002: с. 30]. У такому контексті надзвичайно вагомий вплив 

відіграють ЗМІ, які транслюють та водночас формують уявлення мас. Тим не 

менше, попри дійсно значний зовнішній вплив на повсякденну свідомість зовні 

(провадження інформаційної компанії, PR, здійснення репресивних заходів 

тощо), індивіди все ж засвоюють отриману інформацію далеко не повністю, а 

«переробляють» її відповідно до вже існуючого досвіду, емоційного стану, 

соціального оточення тощо. Особливо яскраво це явище можна було 

спостерігати в радянський період, коли одна особа мала паралельні дві думки 

щодо одного і того ж об’єкта: одна думка – публічна, інша – приватна. 

Таким чином, оскільки розглянуті у розділі 1 підходи до визначення 

поняття «ідеологія» було відхилено в силу їх невідповідності, а сучасна 

дискусія переводить розгляд даного поняття у площину повсякдення, було 

поставлено завдання соціологічної експлікації поняття «ідеологічні уявлення 

повсякденної свідомості». Цим самим ми визначаємо поняття до його 

вимірювання, не вживаємо альтернативні поняття – замінники, а здійснюємо 

розгляд поняття у його взаємозв’язку із іншими поняттями та не приймаємо ні 

усі визначення поняття «ідеологія» водночас чи окремі з них. 

В результаті з’ясовано наступне:  

- дослідження когнітивних компонентів повсякденної свідомості 

здійснено французькою соціально-психологічною школою С. Московічі. Сам 

дослідник визначав пізнавальні компоненти повсякденної свідомості через 

«соціальні уявлення». Вважається, що повсякденні уявлення існують і як 

атитюди, і як теорії наукового знання, трансформовані повсякденною 

свідомістю. Констатація трьох рівнів функціонування соціальних уявлень, 
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серед яких нас цікавить лише останній рівень – рівень буденної свідомості, не 

дозволяє нам використовувати «соціальні уявлення» як синонім «ідеологічних 

уявлень» окремих соціальних груп. Однак, евристичним є те, що частина 

соціальних уявлень є нічим іншим, як ідеологічними уявленнями. Детальніше 

про цю частину уявлень писав Тен ван Дейк, який відносить до ідеології 

загальні соціальні уявлення, які є груповими оцінками, що далекі від 

об’єктивної істинності; 

- «система переконань» – інше формулювання тих же ідеологічних 

уявлень. Ф. Конверс відмовляється від поняття «ідеологія», однак в його 

інтерпретації та характеристиці систем переконань простежується те, що ми 

називаємо «ідеологічними уявленнями повсякденної свідомості». Можна 

погодитись із дослідником у тому, що переконання більшості темпоральні 

(доволі мінливі); чітко не окреслені у свідомості – фрагментовані та хаотичні; 

найчастіше походять від ідей еліт. Однак це не спростовує їх наявність та не 

зводить їх існування виключно у такому ключі (мова іде про те, що ідеї, які 

транслюються, завжди переломлюються через особистий досвід, відтак 

неможливе їх однакове розуміння у тій інтерпретації, з якою вони 

транслювались) хоча розуміння цих особливостей ускладнює процес 

емпіричної ідентифікації; 

- мультидисциплінарний підхід Т. Дейка, що елімінує редукціонізм і 

обмеженість окремих підходів, дозволяє зрозуміти основний зміст та структуру 

ідеологій. Вони розуміються як інтерпретативні рамки, які поділяють люди і 

дозволяють членам групи розуміти та наповнювати смислом соціальну 

реальність, повсякденну практику і відносини з іншими групами. У такому 

викладі можна вживати як родове і похідне поняття «ідеологія» та «ідеологічні 

уявлення повсякденної свідомості»; 

- з’ясування епістемологічного статусу поняття спричиняє необхідність 

концептуалізації ідеологічних уявлень і у координатах неспеціалізованого, 

повсякденного розуміння, яке актуалізується в останніх дослідженнях 

І. Попової, В. Давидовича, Ю. Волкова та інших. Саме в цьому контексті 
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пропонується використовувати поняття «ідеологічні уявлення повсякденної 

свідомості», під яким розуміємо погляди особи оціночного змісту на соціально 

значущі цінності, що є підставою для групування людей, які їх поділяють і які 

спрямовуються на спільні дії. Цим самим одержало подальшого розвитку 

поняття «повсякденні ідеології» та проведено розмежування з поняттям 

«ідеологія», яке, як ми з’ясували, розглядається через такі форми 

функціонування як доктрина, як ідеологічні відносини та як ідеологічна 

діяльність. 

Таким чином, приходимо висновку, що «ідеологічні уявлення 

повсякденної свідомості» – це сукупність загальних соціальних уявлень, які є 

груповими оцінками, що не обов’язково достовірні, але мають чітко виражений 

емотивний характер. Вони формуються стихійно, у повсякденній діяльності та 

відображають розуміння світу через призму повсякденного життя Ці соціальні 

уявлення темпоральні та фрагментовані, а їх артикульованість залежить від 

рівня освіченості суб’єктів (гіпотеза Ф. Конверса) та їх місця в системі 

соціальної стратифікації суспільства (гіпотеза П. Гуревича), тобто, 

узагальнюючи – від соціального досвіду суб’єктів ідеологічних процесів та 

відносин. Ідеологічні уявлення проявляються в оцінках та поведінці суб’єктів, 

котра орієнтована їх потребами та інтересами. 

 

2.2. Підходи до дослідження ідеології та ідеологічних уявлень 

 

Перш ніж перейти до емпіричної ідентифікації ідеологічних уявлень 

повсякденної свідомості, проаналізуємо існуючі підходи до вимірювання 

ідеології загалом та ідеологічних уявлень зокрема (чим продовжимо наші 

міркування, які вперше було викладено у статті «Проблеми та перспективи 

емпіричної ідентифікації ідеологічних уявлень масової свідомості», 2017). 

Серед тих дослідників, які розглядають ідеологію в одновимірній 

системі координат, поширена практика використання методики, за якою 

респондентам зазвичай пропонується розмістити себе на шкалі, протилежними 
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полюсами якої є позиція «лівий» і «правий». Саме таким чином найчастіше 

здійснюється дослідження ідеологічних преференцій населення в національних 

та міжнародних дослідженнях. Зокрема, в дослідженні European Social Survey 

респондентів запитували: «У політиці люди часто говорять про «лівих» та 

«правих». За допомогою цієї картки, скажіть, де б Ви розташували себе на цій 

шкалі, якщо 0 означає «Ліві», а 10 означає «Праві»?» [Європейське соціальне 

дослідження, с. 5]. 

Очевидно, що згаданий вище інструментарій далекий від ідеалу, і 

справді небезпідставно критикується за різними підставами: за те, що не 

враховує багатовимірності системи вірувань; за ототожнення ідеологічної 

поміркованості з невизначеністю або незнанням (серед тих, хто дає відповіді на 

кшталт «не знаю»); за те, що будучи інтервальною шкалою, згадане вище 

запитання встановлює еквівалентні значення між скалярними точками – перехід 

від «ліберала» до «поміркованого ліберала» репрезентує аналогічну дистанцію 

між «ліберал в деякій мірі» і «поміркований»; за те, що передбачає одномірну 

симетрію в конструкції атитюду – ліберал є «консерватором навпаки»; а також 

за слабку надійність шкали, особливо серед респондентів лівого спрямування, 

які не ідентифікують себе з лібералами [Wood, 2012: с. 637]. 

Серед спроб подолання проблеми вимірювання ідеології та ідеологічних 

уявлень, яка виникає при прямому вимірюванні, є впровадження 

альтернативної системи кодування для 7-бальної шкали, котра передбачає 

зменшення шкали до трьох пунктів («ліберал», «поміркований», 

«консерватор») та фіктивні змінні для кожного полюса на даній шкалі з 

подальшим контролем через змінну «освіта» [Wood, 2012]. Однак, даний підхід 

дозволяє лише отримувати стабільні оцінки в лонгітюдних вимірюваннях у 

країнах західної демократії та не враховує специфіку політико-ідеологічного 

простору, який склався в нашій країні. 

Іншим варіантом вивчення ідеології і, потенційно, ідеологічних уявлень 

населення, є постановка прямого закритого запитання щодо самоідентифікації 

респондентів. Саме таким чином Інститут соціології НАН України здійснює 
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вивчення ідеологічних уявлень населення країни. В якості вимірювального 

інструменту моніторингового дослідження Інституту – пряме запитання: «У 

полiтичному спектрi зазвичай вирiзняються окремi бiльш або менш самостiйнi 

течiї. Нижче наведено декiлька таких течiй. Виберiть, будь ласка, одну з них, 

яка найближча Вам» [Українське суспільство, 2015]. Для розуміння валідності 

такого вимірювання розглянемо отримані результати. Значна частина опитаних 

відповідала, що не розуміється в цих течіях (коливання від 16,4% у 2002-2003 

роках, 2006 році до 32,3% у 1997 році). Позиціювання власного нерозуміння 

ідеологічних течій спільно з відповідями «жодна взагалі» та «ще остаточно не 

визначив свої позиції» взагалі домінувало з 1992 по 2001 рік (за виключенням 

1998 року, коли, вірогідно, фактор парламентських виборів у цей рік 

активізував політико-ідеологічну ідентифікацію (див. рис. 2.2.1). Специфікою 

тих виборів було те, що вони вперше відбувались за змішаною системою: 

половина депутатів Верховної Ради обирались за пропорційною системою, 

інша половина – в одномандатних мажоритарних округах). З 2002 рік по 2015 

спостерігається домінування визначеності з певною ідеологічною течією, знову 

ж таки – за виключенням періоду з 2010 по 2014 рік (період президенства 

В. Януковича). 

 

Рис. 2.2.1. Вибір ідеологічної течії, динаміка 1992 – 2015 р.р. 

Джерело: Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, 2015. 

 

Серед тенденцій динаміки ідеологічних поглядів населення можна 

виокремити два характерні процеси: злет (з 2,9% у 1992 році до 22% у 1998 
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році) і падіння підтримки комуністичної ідеології (4,4% станом на 2015 рік), а 

також ріст в останні роки підтримки національно-демократичної ідеології, яка, 

станом на 2015 рік, стала домінуючою – кожен п’ятий опитаний вважає її 

близькою (див. рис. 2.2.2). Разом з тим, виникає запитання – що стоїть за даною 

ідентифікацією? 

 
Рис. 2.2.2. Самоідентифікація населення України за ідеологічними течіями, 

динаміка 1992 – 2015 р. 

Джерело: Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, 2015. 

 

Двовимірна таблиця розподілу змінних вибору ідеологічної течії та 

оцінки необхідності багатопартійної системи демонструє певну суперечність: 

ті, хто вважає близькими демократичні течії (соціал-демократичну, 

християнсько-демократичну чи націонал-демократичну) в значній частині 

випадків (більше третини) заперечуюсь необхідність багатопартійної системи – 

одного з ключових елементів демократичного устрою. Дану ситуацію можна 

інтерпретувати як заперечення необхідності існування багатопартійності в 
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Україні в такому вигляді, в якому вона існує, однак це вже є альтернативним 

розумінням, яке не вписується в ту ж націонал-демократичну ідеологію. 

Таблиця 2.2.1. 

Оцінка необхідності багатопартійної системи в Україні серед прибічників 

окремих політико-ідеологічних течій* 

  

Вибір течії, 2015 рік 

Чи потрiбна, на Вашу думку, Українi 

багатопартiйна система? 

Нi Важко сказати Так 

Комуністична 55,8 19,5 24,7 

Соціалістична 47,4 23,7 28,9 

Соціал-демократична 37,8 22,2 40,0 

Зелені 43,3 30,0 26,7 

Ліберальна 35,5 16,1 48,4 

Християнсько-демократична 41,2 23,5 35,3 

Національно-демократична 29,4 18,4 52,2 

Націоналістична 34,8 16,7 48,5 

Жодна взагалі 43,4 27,9 28,7 

Ще остаточно не визначив своєї 

позиції 
37,7 28,4 34,0 

Я не розуміюся на цих течіях 38,9 39,2 22,0 

 

*у кожній клітинці таблиці частота не менше 5. Існує статистично значуща 

відмінність p-values за Хі-квадратом Пірсона на рівні 0,0001 

 

Джерело: Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, 2015.  

Розрахунки автора. 

 

Якщо розглянути відповіді прихильників політико-ідеологічних течій на 

запитання щодо участі держави в управлінні економікою, то побачимо, що 

серед тих, хто проголошує себе лібералом, майже 20% вважає за необхідне 

повернення до планової економіки на основі повного державного обліку і 

контролю – це при тому, що доктрина лібералізму заперечує необхідність 

такого кроку. 
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Ще одним варіантом визначення самоідентифікації респондентів є 

постановка відкритого запитання. У міжнародному дослідженні CESSI була 

наступна постановка: «Люди по різному можуть визначати себе. Спробуйте 

п’ять разів відповісти на запитання: «Хто Ви?» [Андреенкова, Моисеев, 2002]. 

Отримані відповіді у дослідженні 1999 року цілком відображають модель рівнів 

самоідентифікації особистості, яка була запропонована М. Щербаковим. 

(Мається на увазі семиступенева модель самоідентифікації, яка включає в себе 

соціально-професійний, сімейно-клановий, національно-територіальний, 

релігійно-ідеологічний, еволюційно-видовий, статевий та духовний рівні) 

[Щербаков]. Дослідження CESSI виявило, що релігійно-ідеологічний рівень 

ідентифікації виявився притаманним для 15% українців та 8% росіян. Однак, 

згадане дослідження виявило лише релігійну ідентифікацію, приналежність до 

певної ідеологічної течії не було представлене (можливо, за рахунок того, що 

зустрічалось у менше, ніж у 5% випадків). 

Таким чином, приходимо висновку, що пряме вимірювання ідеологічних 

уявлень населення не дає очікуваних результатів – загальне запитання щодо 

самоідентифікації виявляє лише релігійну ідентифікацію, а контроль закритих 

запитань щодо схильності до тієї чи іншої ідеологічної течії за допомогою 

питань стосовно управління економікою, окремих аспектів політичної системи, 

виявляє те, що опитані часто самі собі суперечать (обираючи протилежні за 

змістом альтернативи відповідей). Ми розглянули лише окремі ідеї, 

найхарактерніші для ліберальної та демократичної ідеології і виявили 

суперечливі позиції у відповідях одних і тих же респондентів, що підтверджує 

тезу про проблемність релевантного вимірювання ідеологічних уявлень за 

допомогою постановки прямих запитань. 

Серед непрямих способів вимірювання можна привести приклад 

дослідження, описаний у статті «Природа політичної ідеології сучасного 

електорату» [Treier, Hillygus, 2009]. Автори пропонують оцінювати політичні 

атитюди та ідеологічні переконання через латентне вимірювання преференцій у 

сфері соціальної та економічної політики з подальшим зіставленням із 
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запитанням щодо ідеологічної самоідентифікації. Зокрема, респондентам 

пропонувалось висловитись з приводу оцінки допомоги бідним, державних 

послуг, гарантованих робочих місць, медичного страхування, витрат на 

державну освіту, соціального забезпечення, зниження податку, смертної кари, 

питання довколишнього середовища, абортів, ролі жінок, прийняття 

гомосексуалістів та їх служби в армії. Таким чином, на виході було отримано 

модель ідеологічної ідентифікації «ліберал-консерватор» за двома вимірами – 

економічним та соціальним. 

Однак, використання запитань щодо ідеологічної самоідентифікації 

населення не завжди знаходить схвальні відгуки. Так, Ф. Конверс ще в 1964 

році обгрунтував, що більшість не мислить в координатах ідеологічних течій, а 

сприймає уже структуровані елітами системи ідей. Науковець досліджував 

систему вірувань і переконань, яку визначав як «конфігурацію ідей і установок, 

в якій елементи пов’язані один з одним обмеженнями будь-якої форми або 

функціональною взаємозалежністю» [Converse, 1964: с. 207]. 

Обмеження полягають у тому, що судження про конкретні об’єкти, 

пов’язані з певною ідеологічною точкою відліку, проявляються послідовно у 

ставленні до різних питань в один і той же час. Конверс виділяє статичні та 

динамічні обмеження. Якщо перші стосуються початкового знання індивідів, на 

основі якого формуються подальші ідеї та установки, то останні відносяться до 

ймовірності того, що зміна сприйнятого статусу (правди, бажаності і т.д.) 

одного елемента ідеї буде вимагати (на психологічному рівні), з точки зору 

діяча, деякої компенсаційної зміни статусу всієї конфігурації елементів ідей. 

Інші дослідження також підтверджують те, що незначна частина 

населення мислить категоріями «формалізованих» ідеологій: за даними, 

отриманими в 1974/75 роках, тільки 21% людей в Сполучених Штатах і 

Великобританії використовували ідеологічні концепції для оцінки політичних 

партій, в той час як в Західній Німеччині – 34% [Feldman, 2003]. 

Тим не менш, люди, якщо і не розглядають світ в ідеологічних 

координатах, все ж взаємодіють, маючи при цьому певні уявлення і 
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преференції. Наприклад, у сферах, які стосуються політики, здійснюють оцінки, 

базуючись на власному інтересі, груповій ідентифікації або певних політичних 

подіях [Kinder, 1983]. Таким чином, було висунуто гіпотезу про те, що існує 

взаємозв’язок між основними переконаннями і цінностями з одного боку та 

громадською думкою – з іншого. Відповідно даній гіпотезі, оцінка 

ідеологічного характеру здійснюється на підґрунті того, яким чином узгоджені 

чи неузгоджені ті чи інші оцінювані об’єкти із важливими переконаннями і 

цінностями особи. «Судячи з такої точки зору, людям не слід бути ідеологами, 

щоб оцінити політику на основі переконань та цінностей» 

[Feldman, 2003: с. 418]. 

Цінності, за словами авторитетного дослідника, Ш. Шварца, є 

загальними переконаннями, які вказують на бажану поведінку, але можуть бути 

застосовані до багатьох інших ситуацій, які спрямовують конкретні дії чи 

переконання [Schwartz, 1992]. Г. Хофстеде зазначав, що цінності –це поширені 

переконання високого рівня абстракції про найбільш бажаний стан речей, які 

впливають на вибір цілей і засобів їхнього досягнення [цит. в Шестаковський, 

Білоус, 2014; 2015]. 

Цінності зрозумілі та очевидні для людини у її повсякденних взаємодіях 

зі світом. Разом з тим, важливими є умови зв’язку між цінностями та 

установками, громадською думкою (хоча ідеологічні уявлення виникають щодо 

широкого кола об’єктів, в літературі найбільш розроблені дослідження 

політичних уявлень, які ми розглянемо. Однак це не означає, що ідеологія на 

них вичерпується). Серед них вагоме значення має політична досвідченість. 

Так, Заллер [Zaller, 1992] стверджував, що взаємовідносини між цінностями і 

політичними установками є функцією політичного досвіду (менш обізнаний в 

політиці не зможе поєднати смисли політичних повідомлень із своїми 

цінностями, відтак – не зможе встановити зв’язок між своїми цінностями та 

установками). З іншого боку – вплив політичного досвіду варіюється від 

складності запитання, яке лежить в основі установки: для легких запитань не 

потрібен значний політичний досвід, для складних – дуже потрібен. 
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Серед підходів дослідження ідеології через її зв’язок із цінностями 

виділяються роботи Рокіча, Брейтуейт та Шварца. М. Рокіч як ключові, виділяв 

цінність свободи та рівності, за якими структурувались основні ідеології 

минулого століття (соціалізм, фашизм, комунізм та капіталізм). Брейтуейт, 

модифікувавши модель М. Рокіча, працювала з цінностями «гармонія» та 

«безпека». Ш. Шварц, розмістивши цінності на двох осях (відкритість до змін –

консерватизм, самоперевага – турбота про людей та природу) пропонує два 

виміри ідеології: класичний лібералізм та економічний егалітаризм 

[Feldman, 2003; с. 268]. Перший вимір стосується дихотомії «захист індивідів і 

сприяння особистим свободам і громадянським правам – збереження статусу 

кво через контроль над відхиленнями всередині або захисту від зовнішніх 

ворогів країни». Другий вимір – економічний егалітаризм – стосується опозиції 

«встановлення рівності через перерозподіл засобів – захист можливостей 

громадян зберігати накопичення для подальшого і швидшого економічного 

росту». 

Ш. Шварц вніс вагомий внесок у виявлення цінностей, провівши 

узагальнення визначення цінностей багатьох західних теоретиків. Дослідник 

виходив із того, що базові людські цінності знайомі людям в усіх культурах та 

представляють собою універсальні фундаментальні потреби і можуть бути 

згрупованими по 10 мотиваційних цілях. Мотиваційні цілі можуть 

конфліктувати або узгоджуватись між собою. Шварц пропонує згрупувати 

цінності у наступні групи: Збереження (Конформність, Традиція, Безпека), 

Відкритість до змін (Самостійність, Ризик-новизна, Гедонізм), Турбота про 

людей та природу (Універсалізм, Доброта), Самоствердження (Досягнення, 

Влада) [Schwartz, 2012]. 

Ш. Шварц і У. Білскі виокремлюють такі характеристики цінностей: 

1) цінності – це переконання. Це не холодні думки: коли цінності 

активізуються, вони змішуються із почуттями; 

2) цінності – це бажані людиною цілі й образ поведінки, що сприяє 

досягненню цих цілей; 
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3) цінності не обмежені певними діями і ситуаціями; 

4) цінності виступають як стандарти, які керують вибором або оцінкою 

вчинків, людей, подій, ситуацій тощо; 

5) цінності впорядковані по важливості. Упорядкований набір цінностей 

формує систему ціннісних пріоритетів [Schwartz, Bilsky, 1987, с. 23]. 

М. Рокіч у своїх роботах визначав систему цінностей як стійку 

організацію переконань, яка стосується бажаних моделей поведінки або 

підсумкових станів у континуумі відносної важливості [Rokeach, 1972: с. 5]. 

Цінності – це принципи життя, які визначають те, як необхідно поводиться 

людині. Розробивши ідею про наявність термінальних та інструментальних 

цінностей, М. Рокіч до термінальних цінностей відносив наші переконання, які 

відносяться до цілей або кінцевих станів, до яких прагне людина (щастя, 

мудрість, благополуччя тощо). Інструментальні ж цінності зачіпають подання 

про бажані методи досягнення термінальних цінностей (наприклад, акуратність, 

вихованість, толерантність тощо) [Rokeach, 1972]. Для нашого дослідження 

евристичною є концепція «beliefs» М Рокіча, адже, як зазначає І. Попова, ця 

концепція дає змогу зрозуміти структурність «повсякденної ідеології». Мова 

іде про те, що усі вірування становлять структурну систему. За положенням в 

цій системі виокремлюють центральні (ті, які знаходяться в центрі системи 

вірувань, є найбільш важливими та найменш мінливими, відіграють визначну 

роль в самоідентифікації та самооцінці – концепція «Я» є визначальною у 

формуванні beliefs) і периферійні вірування (знаходяться на периферії системи 

вірувань з усіма витікаючи звідси наслідками) [Попова, 2000: с. 40]. За Рокічем, 

центральне місце займають «основні первинні вірування», які формуються при 

безпосередній взаємодії із об’єктом вірування (так званий тип А). Ці вірування, 

як зазначає І. Попова, посилаючись на Рокіча, «хоча і не являються похідними 

від інших уявлень, підкріплюються і посилюються, тим не менш, єдністю і 

соціальним консенсусом» [Попова, 2000: с. 40]. Без такого підкріплення 

можлива і втрата самоідентифікації, і перебудова всієї системи вірувань. Інший 

тип вірувань – тип В – існує незалежно від того, чи поділяється іншими чи ні. 
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Третій тип (тип С) походить від первинних вірувань і являє собою віру в 

авторитети, надання їм позитивного чи негативного значення. Наступний тип –

тип D. «Уявлення цього типу не є результатом безпосереднього зіткнення з 

об’єктами вірувань. Вони формують те, що зазвичай відносять до 

інституціоналізованої ідеології і, поряд з ідентифікацією із референтними 

особистостями і групами, якими ці ідеології визначаються, забезпечують 

почуття групової ідентичності» [Rokeach, 1972, цит. у Попова, 2000: с. 41].  

Зрештою, останній тип вірувань – тип Е, як і тип А формується при 

безпосередньому зіткненню із об’єктами дійсності, але є «неважливими», на 

відміну від типу А, адже не впливають на всю систему вірувань.  

Дана концепція М. Рокіча, як зазначає І. Попова, може бути використана 

для вивчення «повсякденної ідеології». Українська дослідниця пропонує це 

робити на даних опитувань громадської думки, які «фіксують вербально 

виражені повсякденні уявлення» із застосуванням кластерного та факторного 

аналізу для з’ясування структури уявлень та коефіцієнтів зв’язку – для 

виявлення центральних (які найбільш тісно зв’язані з іншими уявленнями) і 

периферійних уявлень (зв’язані із іншими уявленнями посередництвом 

центральних уявлень [Попова, 2000: с. 42]. 

У своїх попередніх роботах [Білоус, 2015] продемонстрували потенціал 

цінностей у вивченні повсякденних ідеологічних уявлень економічного 

характеру, встановши факт того, що населення живе «в подвійній системі 

цінностей, жодна з яких не є визначальною та домінуючою». Даний висновок 

був зроблений на підставі аналізу орієнтацій населення на поєднання ринкових 

та державних методів управління економікою, ставлення до СРСР, питання 

справедливості та сприймання цінностей, які склались за роки незалежності.  

Інший дослідник – С. Фельдман – пояснює гіпотетичний взаємозв’язок 

між основними віруваннями, цінностями та суспільною думкою наступним 

чином: «політичні оцінки можуть грунтуватися частково [тобто тут мова не іде 

про жорсткий детермінізм] на тій мірі, в якій політика та дії є послідовними або 

несумісними з певними важливими віруваннями та цінностями. Таким чином, 
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люди не повинні бути ідеологами, щоб оцінювати політику на основі вірувань 

та цінностей. У певній мірі політика та дії просто оцінюються правильно чи 

неправильно через їх наслідки для глибоко вкорінених цінностей 

[Feldman, 2003: с. 418]. Поділяємо таку ідею, адже, на нашу думку, в 

повсякденному житті люди не виступають «ідеологами» і не мають чіткої 

ідеологічної системи, однак, формують свої ідеологічні уявлення. Механізм 

використання основних вірувань та цінностей задля здійснення політичних 

оцінок реалізується через політичну культуру або етос (сукупність широко 

поширених вірувань, цінностей та норм, що стосуються відносин громадян до 

свого уряду та відносин між собою у суспільних питаннях), зазначає 

С. Фельдман. Здійснивши огляд літератури щодо американських вірувань та 

цінностей, С. Фельдман провів дослідження з метою визначення ролі основних 

орієнтацій у дослідженні системи громадської думки та масових вірувань. 

Дослідник тестував найзагальніші вірування, які лежать в основі ліберальної 

громадської думки: віру в рівноправність, підтримку економічного 

індивідуалізму та підтримку системи вільного підприємництва. Окреслимо 

зміст даних переконань. 

Економічний індивідуалізм, базуючись на протестантській етиці, 

полягає у вірі в те, що люди повинні іти вперед завдяки власній напруженій 

роботі. З економічним індивідуалізмом тісно пов’язана віра в рівноправність, 

яка тлумачиться як рівність можливостей, а не рівність результатів (в цьому 

випадку виникатиме суперечність із економічним індивідуалізмом). І, зрештою, 

система вільного підприємництва може розглядатися як «економічна сторона 

індивідуалістичної соціальної системи». Вибір лише означених ключових 

переконань обумовлений тим, що існувала потреба дослідити саме їх, так як 

вони представляють типову ліберальну громадську думку, а також тим, що 

вони краще визначають досліджувану цінність, ніж загальний набір 

абстрактних цінностей. А цінності завжди пов’язані з набором переконань, що 

зв’язують їх із соцієтальними практиками. 
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Систематизований підхід до аналізу соціальних цінностей здійснив 

український дослідник Анатолій Ручка. Соціолог зауважує, що під цінностями в 

першу чергу розуміють ідеї, предмети, властивості, ситуації, які люди 

відчувають і вважають за важливі і бажані у своєму житті й одночасно 

визнають за необхідні та обов’язкові для розвитку суспільства в цілому. При 

цьому, характерною особливістю ціннісного мислення є те, що воно вбирає в 

себе не тільки належне, але й можливе і бажане, тому пов’язується з відносно 

незалежним, вільним вибором людини. При цьому йдеться не просто про якісь 

конкретні бажані явища, а про ті, що варто бажати. Важливо виділити, що 

питання цінностей, на думку дослідника, особливо помітне в так званих 

граничних пунктах людської екзистенції, коли йдеться про явища життя і 

смерті, щастя і страждання, любові і ненависті, набуття ідентичності та її 

втрати тощо. Таким чином, А. Ручка зазначає, що цінність є матеріальним або 

ідеальним предметом, який має певну життєву значимість для даного 

соціального суб’єкта, тобто здатність задовольняти його потреби та інтереси 

[Ручка, 2013: с. 164]. 

Для можливості емпіричної фіксації цінностей для нас важливо також 

розглянути підходи до класифікації цінностей на основі емпіричних 

досліджень. Для нашого дослідження найбільш цікавими є класифікація 

М. Рокіча, огляд якої вище здійснили, а також класифікації Інглгарта та 

Клагеса.  

Рональд Інглгарт у своїй роботі «Постмодерн: цінності та суспільства, 

що змінюються», аналізуючи історичний розвиток системи цінностей в різних 

країнах світу із відмінними рівнями життя, говорить про зміну цінностей. 

Дослідник вбачає тенденцію розвитку від матеріальних цінностей (базуються 

на потребах безпеки, виживання) до постматеріалістичних цінностей (потреби 

самореалізації, самоекспересії, якості життя). Концепція Інглгарта передбачає 

наступні індикатори матеріалістичних цінностей: мир, стабільність економіки, 

порядок в державі, впевненість у завтрашньому дні, особистісна безпека та 

добробут. Індикаторами ціннісних образів постматеріалістичності є: права та 
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свободи особистості, можливості самовираження та самореалізації, розвиток 

культури, мистецтв, науки, освіти, толерантність, «гуманність суспільства», 

високий рівень громадянської активності [Инглхарт, 1997]. 

Ще одна модель ціннісної зміни належить німецькому соціологу 

Г. Клагесу. Згідно з його моделлю, опис якої знаходимо в статті А. Ручки 

[Ручка, 2013] в умовах сучасності ціннісна зміна полягає у переміщенні акценту 

з цінностей обов’язку і прийнятності на цінності саморозвитку. Причому в 

межах даної зміни відбувається не просто одновимірний перехід одних 

цінностей до інших. Тут спостерігається наявність декількох ціннісних 

конфігурацій. Клагес виділяє чотири такі конфігурації: 1) ціннісний 

консерватизм (вирізняється сильним визнанням цінностей обов’язку і 

прийнятності та водночас низьким рівнем орієнтації на цінності саморозвитку); 

2) ціннісний переворот (демонструє низьке визнання цінностей обов’язку і 

прийнятності та водночас значне визнання цінностей саморозвитку); 3) ціннісна 

втрата (низьке визнання обох типів зазначених цінностей); 4) ціннісний синтез 

(характеризується визнанням як цінностей обов’язку і прийнятності, так і 

цінностей саморозвитку). За Клагесом, ціннісний консерватизм притаманний 

конвенціоналістам – вони показують сильне визнання цінностей обов’язку і 

прийнятності та водночас низьке визнання цінностей саморозвитку (люди 

старшого віку, забезпечені, орієнтовані на традицію, сім’ю, порядок). 

Ціннісний переворот характерний для нонконформістів-ідеалістів, які 

демонструють сильне визнання цінностей саморозвитку і незначне – цінностей 

обов’язку і прийнятності. Крім цього, соціолог виокремлює дві «змішані» 

ціннісно-смислові позиції. Одна з них стосується розчарованих людей, які 

втратили перспективу життя і демонструють низьке визнання як цінностей 

обов’язку і прийнятності, так і цінностей саморозвитку. Ціннісно-смислова 

втрата перспективи життя нерідко супроводжується втечею від суспільних 

реалій, замиканням у собі, відстороненням від соціального життя. Інша 

«змішана» ціннісно-смислова позиція характеризується значним визнанням як 

цінностей обов’язку і прийнятності, так і цінностей саморозвитку. У цьому 
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випадку традиційні цінності (дисциплінованість, любов до порядку, 

акуратність, слухняність, працьовитість) не відкидаються, а доповнюють «нові» 

постмодерні цінності (автономія, самоствердження, самозабезпечення, вільний 

час, розмаїтість тощо). Відтак, виникає своєрідний синтез двох типів цінностей, 

який репрезентує собою значущий варіант ціннісної зміни в сучасних 

розвинутих суспільствах. Носіями даного синтезу є типологічна група активних 

реалістів (вирізняються своєю дисциплінованістю, готовністю до співпраці, 

орієнтацією на сім’ю, професійні досягнення, повагою права і порядку, 

відстоюванням своїх прав). Окремий різновид активних реалістів становлять 

гедоністичні матеріалісти – молоді люди, які схильні здійснювати на практиці 

гедоністичні складові цінностей саморозвитку (самоекспресія, самореалізація, 

розмаїтість, вільний час, задоволеність життям) разом із деякими цінностями 

обов’язку і прийнятності (добре сімейне життя, довіра партнерам, виконання 

обов’язку, соціальна справедливість тощо). Клагес вважає, що гедоматеріалісти 

є не просто носіями гедоністичного матеріалізму як особливої ціннісної 

домінанти. Вони представляють перш за все окремий варіант ціннісної зміни, 

який німецький дослідник називає «малим синтезом» старих і нових цінностей. 

Таким чином, Клагес, з одного боку, згоден з Інглгартом, що в 

розвинених суспільствах зараз відбувається ціннісна зміна, яка по суті є зміною 

ціннісних уявлень, орієнтацій пріоритетів людей. Але її спрямованість і зміст 

не можна зводити до простої (одномірної) заміни. Так в матеріалістичних 

суспільствах ціннісна зміна відбувається скоріше за рахунок переміщень 

акценту з цінностей обов’язку і прийнятності на цінності саморозвитку. Тим 

самим традиційні цінності не зникають і не замінюються, а лише втрачають 

свою попередню значущість [Ручка, 2013: с. 167-168]. 

В даних моделях для нас важливими є не стільки особливості 

трансформації та зміни систем цінностей, як власне класифікація та конкретні 

індикатори таких систем цінностей. Важливим є те, що цінності є 

компонентами суспільної свідомості. Більш того, як компонент культури 

цінності виконують інтегративну функцію, тобто допомагають індивіду 
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обирати стратегії поведінки, що будуть підтримані та схвалені спільнотою в 

життєво важливих ситуаціях. Таким чином, для особистості система цінностей 

є головним мотиватором соціальної дії, впливаючи на потреби та інтереси. В 

свою чергу, потреби та інтереси впливають на засвоєння тих чи інших 

цінностей. Саме завдяки цінностям особистість засвоює соціальний досвід та 

відтворює його. 

Оригінальну методологію дослідження ідеологічних уявлень через 

вивчення цінностей знаходимо у роботі М. Назарова «До питання про політико-

ідеологічні уявлення росіян» [Назаров, 2014]. Автор пропонує двоетапну 

побудову інструменту для вимірювання досліджуваних ним політико-

ідеологічних уявлень. Спочатку М. Назаров здійснив контент-аналіз текстів 

ЗМІ на предмет базових цінностей в політичному дискурсі, які зустрічаються 

найчастіше, з подальшою якісно-кількісною процедурою визначення списку 

валідних індикаторів для опитування населення. Наступним кроком стало 

проведення самого кількісного опитування. Для нього використовувався 

самозаповнювальний опитувальник, в якому пропонувалось відповісти на 

запитання: «Останнім часом багато говорять про необхідність 

загальнонаціональної ідеї (ідеології), здатної об’єднати росіян. Які основні 

поняття могли б, на Вашу думку, входити в її зміст?» [Назаров, 2014: с. 68]. 

Респонденти могли вибрати 3 поняття із 16 запропонованих (патріотизм, 

права людини, соціальна справедливість і рівність, демократія і свобода, 

інтернаціоналізм, суспільний порядок, громадське самоуправління, соціалізм, 

безпека, державність, національна гордість, релігія, релігійні традиції та 

духовність). Варіацію комбінацій ідеологічних уявлень, яка характерна для 

повсякденної свідомості, дослідник вивчав за допомогою кластерного аналізу 

на факторах, отриманих із запропонованого списку. В результаті було отримано 

5 кластерів: в першу групу з долею 26% входять ті, хто не має чітко виражених 

цінностей; в другу – ті, хто орієнтується на цінності безпеки і порядку, в третю 

– ті, хто розділяє цінності демократії, свободи і прав людини, в четверту – ті, 
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хто є прихильником соціалістичних цінностей, а в п’яту – ті, хто орієнтований 

на релігійні традиції [Назаров, 2014: с. 68]. 

Як альтернатива цінностям, для дослідження політичних поглядів мас 

використовують принципи. Зокрема, в роботі Горена [Goren, 2001] автори 

статті «Новий погляд на дослідження політичної ідеології» знаходять, що 

обмеження уряду, традиційна мораль і військова сила – це ті три принципи, які 

структурують конкретні переваги і вибір електорату на виборах [Goren, 2001 

цит. в Carmines, 2015: с. 48]. Саме принципи, як менш абстрактні, вужчі та 

доступніші, вимагають від мас менше зусиль, ніж ідеологічна організація 

вірувань. 

Таким чином, одновимірний континуум («ліві» – «праві», «ліберал» – 

«консерватор») не є релевантним для пояснення варіативності ідеологічних 

уявлень груп суспільства, а прямі запитання щодо самоідентифікації, 

прихильності до тих чи інших ідеологічних течій не дають очікуваних 

результатів – відповідно, постає завдання вивчення та побудови моделей 

структуризації ідеологічних уявлень за допомогою латентного вимірювання.  

Останнім часом простежується увага до спроб саме такого вимірювання 

ідеологічних уявлень. Окрім згаданих способів вивчення ідеологічних уявлень 

посередництвом цінностей та принципів, слід згадати створений фахівцями 

Київського міжнародного інституту соціології Індекс Результативності 

Російської Пропаганди (РРП) [КМІС, 2015]. Як зазначають його розробники, 

ідея створення Індексу з’явилась в умовах ведення інформаційної війни, яку 

веде Росія проти України та за необхідності вести контр-пропаганду, 

ефективність якої визначається «як зниження ефективності російської 

пропаганди на одиницю витрачених ресурсів». Результативність ж російської 

пропаганди на території України розробники Індексу оцінюють через 

поширеність підтримки головних тез російської пропаганди населенням 

України в цілому або тієї чи іншої території України. Ідея Індексу полягає в 

наступному: «вибрати такі тези офіційної російської пропаганди, в які вірить 

більше 80% російського населення, тобто тих тез, які показали свою 
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ефективність в Росії і на окупованій території». Фахівці КМІСу сформулювали 

судження (судження про Майдан, оцінка США, підтримка анексії Криму, 

засудження АТО, довіра до російських ЗМІ, недовіра до українських ЗМІ), які 

покривають «квазілогічний ланцюжок», який є лейтмотивом російської 

пропаганди та оцінили ставлення населення щодо даних суджень [КМІС, 2015].  

Приклад іншого дослідження, в якому вивчаються ідеологічні уявлення 

населення з приводу альтернативних шляхів державного розвитку, знаходимо в 

статті канадського соціолога Антона Олійника [Олейник, 2017]. Дослідник 

виходить з того, що «протистояння ідей зводиться в кінцевому рахунку до 

питання про розташування джерела влади». Посилаючись на роботу Є. Гайдара 

«Гибель імперії. Уроки для сучасної Росії», А. Олійник інтерпретує імперію як 

«потужне поліетнічне державне утворення, в якому владні повноваження 

зосереджені в метрополії». Виходячи з цього визначення, автор виокремлює в 

українському суспільстві «лібералів» («виступають за орієнтацію на західні 

зразки і практики, за великий контроль зовні – з боку Європейського Союзу та 

США – за нинішньою українською елітою», будують «ліберальну імперію»), 

«нелібералів» (орієнтовані на «русский мир», центр приймання влади у 

«неліберальному проекті» переміщується на Схід, однак через анексію Криму 

та війну на Сході не будують «неліберальну імперію») та «націоналістів» 

(виступають проти зовнішньополітичної орієнтації, «виступають за те, щоб 

джерело влади в Україні знаходилось всередині країни, а не за її межами»). 

Розглядаючи «націоналістів» крізь теоретичні рамки, задані А. Смітом 

[Smith, 2002], дослідник вирізняє дві моделі: громадянську та етнічну модель 

національної держави. Таким чином, А. Олійник вважає, що вибір майбутнього 

України обмежений чотирма варіантами: двома моделями національної 

держави (громадянська та етнічна) та двома моделями імперії («ліберальної» та 

«неліберальної»). На основі даних опитування КМІС «Думки та погляди 

населення України: травень 2017 (ОМНІБУС КМІС 2017/05)» дослідник 

конструює соціальний портрет прихильників кожного з цих векторів розвитку. 

Належність до прихильників кожного з цих векторів соціолог визначав на 
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основі того, яка суспільна проблема хвилює найбільше ту чи іншу групу: тих, 

хто вибирав варіант, що їх хвилює політична ситуація в Україні, Олійник 

відносив до категорії «Громадська версія національної держави», хто обирав 

варіант «Відродження української нації» – до категорії «Етнічна версія 

національної держави», тих, хто обирав варіант «Відносини з ЄС» – до категорії 

«Ліберальна версія імперії», а тих, хто обирав альтернативу «Статус російської 

мови» відносив до групи прихильників «Неліберальної версії імперії» 

(аргументуючи це тим, що російська мова часто називається в якості ключового 

компоненту «русского мира», а «захист» її носіїв – приводом для експансії). За 

допомогою бінарної логістичної регресії для передбачення шансів підтримати 

той чи інший вектор автор виокремлює особливості соціального портрету 

кожного вектору. Дане дослідження цікаве як спроба з’ясування ідеологічних 

орієнтацій українського суспільства за критерієм бачення векторів державного 

будівництва в Україні, однак має ряд методологічних обмежень. Річ у тому, що 

виокремлення лише одного індикатора для того, щоб віднести індивіда до 

певного вектора вбачається недостатнім, а з іншого боку – виокремлені 

категорії недостатньо наповнені (від мінімального показника 1,2% серед 

прихильників «Неліберальної імперії» до 12,9% серед прихильників 

«Громадської версії національної держави») та описують уявлення лише 23% 

опитаних. Видається доцільним запитання про ідеї решти 77% опитаних. 

Тим не менше, важливо, що дослідження в даному напрямку 

проводяться, здійснюються спроби з’ясувати ідеологічні уявлення повсякденної 

свідомості, а останні події, які відбуваються в нашій країні, все частіше 

актуалізують дану проблематику.  

На нашу думку, саме через поєднання цінностей та принципів в арсеналі 

соціолога уможливлюється ідентифікація ідеологічних уявлень повсякденної 

свідомості. Як було доведено, люди, у своїй переважній більшості, не 

використовують категорії класичних ідеологій, хоч постійно здійснюють оцінку 

тим чи іншим об’єктам, з якими взаємодіють. Враховуючи те, що дана оцінка 

залежить від складності питання, яке порушується та ступеня обізнаності 
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автора оцінки, слід вдаватись до найзагальніших механізмів її виникнення. На 

нашу думку, такий механізм був запропонований В. Хмельком – мова іде про 

концепт «соціальної спрямованості особистості», який позначає «сукупність 

якостей, які складають суттєві характеристики підсистеми орієнтування 

соціальної діяльності людини» [Хмелько, 1988: с. 29]. До спрямованості 

особистості включають цілий ряд компонентів: потреби, інтереси, знання, 

погляди, переконання, мотиви, життєві цілі особистості, ціннісні орієнтації, 

симпатії, антипатії, уподобання, думки, смаки, установки, диспозиції 

особистості тощо. Концепт соціальної диспозиції обґрунтував В. Ядов ще в 

1979 році. Даний концепт є свого роду «парасольковим» концептом, під яким 

знаходяться ряд інших – життєва позиція, направленість інтересів, ціннісна 

орієнтація, соціальна установка, суб’єктивне відношення, домінуюча мотивація, 

суб’єктивний смисл, який надається діям – тобто все, що описує «регулятивні 

функції різноманітних станів готовності особистості до певного способу дій» 

[Ядов, 2013: с. 10]. Сам же концепт «диспозиції особистості» визначається 

методологом як фіксовані в соціальному досвіді схильності сприймати і 

оцінювати умови діяльності, а також діяти в цих умовах певним чином 

[там само]. 

В. Хмелько розвинув ідеї В. Ядова та запропонував методологію 

фіксації соціальної спрямованості особистості. Зокрема, В. Хмелько виходить із 

положення В. Ядова про те, що ієрархія диспозицій виводиться із ієрархії 

потреб людини з одного боку, та із умов задоволення відповідних потреб – з 

іншого боку. Дана ієрархія зводиться до трьох груп об’єктів, які були 

виокремлені в ході експертного опитування: найбільш суттєві презентації 

основних сфер життя (праця, громадська активність, сімейне життя, освіта і 

дозвілля), найзагальніші матеріальні умови життя (природне середовище, 

благоустрій, житлові умови, матеріальна забезпеченість та стан здоров’я) та 

аспекти безпосередніх соціальних умов і соціальних проявів життєдіяльності 

людини у взаєминах із іншими (тихе життя, керівні посади, суспільне визнання, 

друзі, відношення до оточуючих тощо) [Хмелько, 1988: с. 88-89]. Виокремлені 
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в ході експертного опитування групи об’єктів доповнювались списками 

об’єктів диспозицій в інших наявних методиках, перевірялись в ході 

пілотажних досліджень та допрацьовувались із врахуванням отриманих 

результатів. Враховуючи те, що актуальні диспозиції людини варіюються 

залежно від конкретної ситуації, В. Хмелько звертає увагу на діагностику 

(через розподіл за модальністю та інтенсивністю) фіксованих диспозицій 

високого рівня узагальненості, яка б не вимагала детального опису конкретних 

життєвих ситуацій. «Саме фіксовані диспозиції, в яких інтегрується попередній 

досвід життєдіяльності індивіда, визначають оцінку ним кожної нової 

поведінкової ситуації, і відповідне формування актуальної диспозиції із 

ситуативно-специфічною регуляційною структурою» [Хмелько, 1988: с. 94-95]. 

Як уже було зазначено, діагностика фіксованих диспозицій передбачається 

через визначення їх модальності (тут Хмелько зауважує, що диспозиції, як і 

будь-яке суб’єктивне відношення, можуть бути позитивними, негативними, 

нейтральними або амбівалентними, однак у практиці соціологічних досліджень 

фіксуються лише позитивні та нейтральні модальності, виходячи із латентного 

припущення про симетричність структури цінностей, що вимагає емпіричної 

перевірки) та інтенсивності (через ранжування). Реалізація завдання такої 

діагностики була виражена через побудову комбінованої шкали за допомогою 

логічного квадрату, елементами якої стали, з одного боку, закриті запитання по 

оцінці аспектів життєвої ситуації за п’ятибальною шкалою Лайкерта, яка 

доповнювалась варіантом «Не має значення для мене» (фіксує нейтральну 

модальність та знижує імовірність випадкових оцінок задоволеності), а з іншого 

боку – запитання стосовно того, чи виступають досліджувані аспекти життєвої 

ситуації значимими для респондента.  

Схема побудови «логічного квадрату» наведена у таблиці 2.2.2. 
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Таблиця 2.2.2. 

Схема побудови трьохчленної шкали цінностей  

Даний аспект життєвої ситуації 
Як один із найцінніших, найважливіших 

Відмічений Не відмічений 

5 – повністю задовольняє 

4 – скоріше задовольняє 

3 – як задовольняє, так і ні 

2 – скоріше не задовольняє 

1 – зовсім не задовольняє 

 

1 – висока 

ступінь цінності 

 

(3) 

 

0,5 – середня 

(невизначена) ступінь 

цінності 

(2) 

0 – не має значення 

 

Суперечливість 

(відповідь на 

враховується) 

(0) 

 

0 – відсутність цінності 

 

(1) 

Джерело: В. Хмелько, 1988: с.101. 

 

За даною схемою В. Хмелько пропонує визначати індекси когнітивної 

значимості кожного аспекту життєвої ситуації, який тестується, за наступною 

формулою: 

С = 
𝑛3+0,5𝑛2 

𝑁−𝑛0
= 

𝑛3+
𝑛2
2

𝑛
    (2.2.1), де 

N – кількість респондентів даної групи, які дали відповідь на запитання 

про рівень задоволеності даним аспектом життєвої ситуації і його цінності; 𝑛3, 

𝑛2 та 𝑛0 – кількість респондентів, які дали відповідне поєднання відповідей за 

схемою у таблиці 2.2.2 (де 0, 2 та 3 – комірка із відповідним номером). Індекс 

варіюється від 0 до 1 і є середнім значенням оцінок цінності певного аспекту 

життєвої ситуації даної групи респондентів [Хмелько, 1988: с. 102]. 

Бачимо, що концепт «соціальної спрямованості особисті» включає в себе 

всі ті компоненти, які ми виділили як характерні для ідеологічних уявлень. 

Саме тому видається доцільним ідентифікувати останні через методику 

дослідження соціальної спрямованості особистості, яка включає дослідження 

не лише когнітивного, а й емотивного аспектів. Разом з тим, дану методику слід 

доповнювати принципами (списком суджень щодо аспектів, які безпосередньо 

знаходяться у фокусі дослідження, в загальному варіанті – які стосуються 
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соціальної, економічної та політичної сфер), які дозволяють контролювати 

отримані результати. Такий варіант методики релевантний для дослідження 

ідеологічних уявлень конкретного суспільства у чіткий проміжок часу, який 

має певний контекст. 

Серед способів латентного вимірювання ідеологічних уявлень 

повсякденної свідомості варто виокремити метод контент-аналізу. Так, ще 

класиками була доведена ефективність згаданого методу у дослідженні 

ідеології. Зокрема, варто згадати роботу Г. Лассуела «Техніка пропаганди у 

Першій світовій війні» 1927 року, в якій автор продемонстрував соціальні 

моделі поведінки, якими маніпулює пропаганда у газетах, журналах, бюлетенях 

країн, які брали участь у Першій світовій війні [Ласвель, 1929]. Роботи 

Лассуела щодо дослідження пропаганди мали місце і в період Другої світової 

війни, коли досліджувались друковані матеріали на співвіднесенням із тезами 

пропаганди, з’ясовувались політичні лінії в газетах, зокрема їх внесок у 

створенні і підтримці «морального духу народу». На основі досліджень 

методом контент-аналізу приймались рішення про закриття видань, редакційна 

політика яких загрожувала безпеці. Контент-аналіз використовувався при 

дослідженні такого ідеологічного феномену, як расова дискримінація – 

зокрема, у роботі Берельсона та Сальтерса вивчалась расова дискримінація в 

США на основі дослідження образів героїв розповідей, які були опубліковані у 

популярних американських виданнях протягом 1937-1943 років 

[Berelson, 1952]. Власне, і зараз проводяться постійні моніторинги ЗМІ методом 

контент-аналізу для дослідження їх об’єктивності та неупередженості 

[detector.media, 2016]. 

Серед сильних сторін методу контент-аналізу є те, що він придатний для 

об’єктивного, систематичного, кількісного опису змісту текстів [Ahuvia, 2001], 

а його нові різновиди (інтерпретативний контент-аналіз та рецептивний 

контент-аналіз) дозволяють значно розширити евристичний потенціал методу, 

спрямовуючи дослідника на вивчення латентного змісту тексту та його 

ментального спрямування [Семёнова, 2011]. Так, інтерпретативний контент-
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аналіз, базуючись на семіотичній теорії денотативних і конотативних значень, 

був запропонований для вивчення латентного змісту тексту: «Позначаючі, або 

денотативні значення, відносяться до явного змісту та ідентифікують частини 

тексту. Вони являються значеннями першого порядку, відповідають здоровому 

глузду і мають очевидне значення. Конотативні значення (латентний зміст) 

реалізуються через об’єднання (комбінацію) смислів індивідуальних елементів 

тексту із розумінням його смислу як цілого» [Семёнова, 2011: с. 12]. За словами 

Семенової, конотативні значення викликають проблеми під час кодування 

тексту, особливо якщо мова іде про роботу кількох кодувальників. Відтак, 

серед загроз надійного інтерпретативного кодування (вивчення денотативних 

значень – теж інтерпретація, адже здійснюється «приписування смислів 

абстрактним значенням») називають те, що: 

1) кодування не обмежується набором правил кодування (адже для 

кожного контексту варто створювати нові правила); 

2) зростає час навчання кодувальників через необхідність розбору нових 

варіантів інтерпретацій; 

3) постає вимога «теоретичної чутливості», якою не кожен володіє, та 

яка може «максимізуватись через співробітництво у більшій мірі, ніж 

через незалежну роботу кодувальників» [Семёнова, 2011: с. 12]. 

Означені загрози можуть бути подолані у ході постійного обговорення 

суперечливих моментів кодування кількома дослідниками, або ж коли 

кодуванням займається один дослідник із значною «теоретичною чутливістю». 

Останню визначають як «персональну якість дослідника, уміння розпізнавати 

тонкості значень аналізуємих даних» [Strauss, 1990: с. 41]. 

Інший вид контент-аналізу – рецептивний, спрямовується на з’ясування 

ментального сприйняття текстів. Даний аналіз базується на базовому 

припущенні «якщо ви хочете знати, як певна група людей розуміє набір текстів, 

має сенс запитати про це у них самих. «Рецептивне дослідження» – це 

загальний термін для досліджень, в яких читачів запитують про те, як вони 

розуміють окремі тексти» [Семёнова, 2011: с. 14]. 
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Розкриємо особливості кожного виду контент-аналізу у порівняльній 

таблиці 2.2.3. 

Таблиця 2.2.3 

Порівняльна таблиця видів контент-аналізу (КА) 

Критерій/Аналіз Традиційний Інтерпретативний Рецептивний 

Вибір текстів 
Обрані тексти репрезентують більшу кількість текстів, що 

входять до інтересу дослідника  

Вибір 

кодувальників 

Кодувальниками 

зазвичай 

виступають самі 

дослідники. Для 

підвищення 

об’єктивності 

передбачається 

залучення інших 

кодувальників  

Кодувальниками 

зазвичай 

виступають самі 

дослідники, 

можуть бути 

залучені навчені 

асистенти  

Кодувальники 

вибираються із тієї 

соціальної групи, 

на яку 

спрямований 

текст. Їх кількість 

значно більша, ніж 

в традиційному 

контент аналізі 

Тренування 

кодувальників 

Кодувальників 

навчають 

слідувати 

правилам 

кодування і 

мінімізувати 

власну інтуїцію 

Зазвичай, кодувальники мають мати 

високий рівень експертизи для 

розуміння контексту. Кодувальників 

навчають механіці кодування, але 

вживаються заходи, щоб не вплинути 

на їх суб’єктивні інтерпретації текстів 

Використання 

правил 

кодування 

Експліцитні 

правила 

кодування 

застосовуються 

для мінімізації 

суб’єктивних 

суджень і роблять 

процес кодування 

публічним 

Кожен текст 

опрацьовується 

індивідуально, щоб 

здійснити 

найбільш 

переконливі та 

контекстуально 

чутливі 

інтерпретації 

Правила 

кодування не 

застосовують. 

Кодувальники 

повідомляють їх 

власне 

суб’єктивне 

прочитання тексту 

Узгодження 

кодів 

Узгодження 

застосовується 

для демонстрації 

того, що 

кодувальники 

слідують 

правилам 

кодування 

Коли дослідники 

працюють в 

групах, групова 

робота 

спрямовується на 

досягнення 

найбільш 

привабливих 

інтерпретацій 

Рівень консенсусу 

щодо значень 

текстів є 

дослідницькою 

знахідкою, а не 

показником якості 

дослідження 
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Продовження таблиці 2.2.3 

Критерій/Аналіз Традиційний Інтерпретативний Рецептивний 

Обгрунтування 

інтерпретацій 

Узгодження кодів 

використовується 

для свідчення 

дотримання 

правил кодування. 

Правила 

кодування 

оцінюються 

прямим 

зверненням до їх 

обґрунтованості 

Обгрунтованість 

кожної 

інтерпретації 

оцінюється 

індивідуально 

Кодувальникам не 

слід 

обґрунтовувати їх 

суб’єктивне 

прочитання 

текстів. 

Однак дослідники 

мають прагнути 

зрозуміти їх 

інтерпретативний 

процес  

 

Одиниці 

аналізу 

Від суцільного 

тексту, до його 

частин, без 

врахування 

зв’язків між 

складовими 

Від суцільного 

тексту, до його 

частин, із 

врахування зв’язків 

між складовими. 

Від суцільного 

тексту, до його 

частин. 

Зазвичай невеликі 

тексти (менші за 

обсягом, ніж в 

традиційному КА) 

Контекст Не враховує Враховує Враховує 

Критерії 

об’єктивності 

Надійність – 

узгодженість та 

відтворюваність у 

різних 

кодувальників 

Забезпечується 

через подання 

текстів поряд із 

кодуванням; 

обґрунтування 

здійсненого 

кодування; 

наявність 

рецензентів 

Варіативність 

інтерпретацій 

 

Джерело: [Ahuvia, 2001; Семенова, 2011] 

 

Таким чином, в арсеналі соціолога знаходиться ряд методів, які 

дозволяють вивчати ідеологічні уявлення повсякденної свідомості, серед яких 

контент-аналіз та його сучасні різновиди, латентне вимірювання через 

побудову складних індексів та багатовимірного статистичного аналізу 

результатів кількісних опитувань.  
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Висновки до розділу 2 

 

В ході експлікації поняття «ідеологічні уявлення в повсякденній 

свідомості» було з’ясовано наявність принаймні двох основних традицій 

дослідження когнітивних компонентів повсякденної свідомості, а саме 

французької соціально-психологічної школи С. Московічі та англо-

американської традиції М. Рокіча. Якщо представники першої традиції 

визначають пізнавальні компоненти повсякденної свідомості через «соціальні 

уявлення», то представники англо-американської традиції пропонують 

розглядати судження, вірування («beliefs»), які містять оціночну інформацію 

про об’єкт та пов’язують його з тим чи іншим атрибутом. В рамках даної 

традиції виділяють судження вивідні, судження, залежно від їх позиції у 

свідомості (центральні та периферійні), та ціннісно-логічні судження. 

Виходячи з наявності згаданих підходів, а також напрацювань 

І. Попової, яка у своїх роботах також опиралась на існуючі традиції 

дослідження когнітивних компонентів повсякденної свідомості, узагальнила їх і 

обґрунтувала введення в обіг поняття «повсякденні ідеології», пропонуємо 

концепт «ідеологічні уявлення повсякденної свідомості». Даний концепт 

визначаємо як погляди особи оціночного змісту на соціально значущі цінності, 

що є підставою для групування людей, які їх поділяють і спрямовуються на 

спільні дії. Ідеологічні уявлення – це сукупність загальних соціальних уявлень, 

які формуються стихійно, в повсякденній діяльності та відображають розуміння 

світу через призму повсякденного життя. Вони є груповими оцінками, що не 

обов’язково достовірні, але мають чітко виражений емотивний характер. Ці 

соціальні уявлення темпоральні та фрагментовані, а їх артикульованість 

залежить від рівня освіченості суб’єктів та місця цих суб’єктів у системі 

соціальної стратифікації суспільства, тобто, узагальнюючи – від соціального 

досвіду суб’єктів ідеологічних процесів та їх соціальних відносин. Ідеологічні 

уявлення проявляються в оцінках та поведінці суб’єктів, яка, в свою чергу, 

орієнтована їх потребами та інтересами цих. Ідеологічні уявлення вирізняються 
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серед соціальних уявлень тим, що вони керують когнітивними здатностями 

людини, її оціночними судженнями, виступаючи керівництвом до дії. 

Оскільки авторка концепту «повсякденні ідеології» лише окреслює 

потенційні способи його емпіричної ідентифікації, був здійснений аналітичний 

огляд існуючих підходів дослідження ідеології загалом та ідеологічних уявлень 

зокрема. З’ясовано, що одновимірний континуум ідеології («ліві» – «праві», 

«ліберал» – «консерватор») не є релевантним для пояснення варіативності 

ідеологічних уявлень груп суспільства, а прямі запитання щодо 

самоідентифікації, прихильності до тих чи інших ідеологічних течій не дають 

очікуваних результатів – відповідно, постає завдання вивчення та побудови 

моделей структуризації ідеологічних уявлень. 

Зокрема, серед спроб латентного вимірювання ідеологічних уявлень слід 

виокремити створений фахівцями Київського міжнародного інституту 

соціології Індекс Результативності Російської Пропаганди, здійснений підхід 

А. Олійника до з’ясування ідеологічних орієнтацій українського суспільства за 

критерієм бачення векторів державного будівництва в Україні через 

застосування багатовимірного статистичного аналізу результатів кількісного 

дослідження та підхід М. Назарова, який досліджував ідеологічні преференції 

за допомогою контент-аналізу ЗМІ із подальшим тестуванням у масовому 

опитуванні. Попри існуючі знахідки кожного із згаданих підходів, жоден із них 

не може бути названим універсальним. 

Евристичним видається використання методології із застосуванням 

цінностей та загальних принципів як інструменту для потенційної ідентифікації 

ідеологічних уявлень повсякденної свідомості. Річ у тім, що люди, у своїй 

переважній більшості, не використовують категорії класичних ідеологій, хоч 

постійно здійснюють оцінку тим чи іншим об’єктам, з якими взаємодіють. 

Враховуючи те, що дана оцінка залежить від складності запитання, яке 

порушується, та ступеня обізнаності автора оцінки, слід вдаватись до 

найзагальніших механізмів її виникнення, серед яких – цінності, загальні 
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принципи, а також запропонований В. Хмельком концепт соціальної 

спрямованості особистості. 

Дослідження ідеологічних уявлень повсякденної свідомості через 

дослідження цінностей, принципів та соціальної спрямованості особисті може 

бути проведене за допомогою ряду методів (як збору, так і аналізу) 

соціологічного дослідження. Зокрема, у наступному розділі розглянемо 

потенціал контент-аналізу та методів багатовимірного аналізу результатів 

масового опитування.  

 

Основні положення цього розділу викладені у публікаціях автора: 

Білоус Є. В. До питання про сутність повсякденних ідеологічних 

уявлень. Український соціум. 2017. № 3 (62). С. 33-44. 

Білоус Є. В. Проблеми та перспективи емпіричної ідентифікації 

ідеологічних уявлень масової свідомості. Вісник Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного 

суспільства: методологія, теорія, методи». 2017. № 39. С. 61-67. 
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РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІДЕОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ 

ПОВСЯКДЕННОЇ СВІДОМОСТІ 

 

3.1. Ідентифікація ідеологічних уявлень засобами контент-

аналітичного дослідження 

 

Носіями ідеологічних уявлень є окремі суб’єкти, яких можна згрупувати 

у великі групи населення за критерієм спільно поділяємих уявлень. Відтак, 

будь-яка потенційна комунікація суб’єктів ідеологічних уявлень, якою б вона 

не була, беззаперечно містить елементи згаданих уявлень. Даною 

проблематикою займається Тен ван Дейк, який в якості суб’єктів комунікації 

розглядає маси [Dijk: 2006]. Дослідник, розглядаючи особливості політичної 

комунікації, зазначає, що ідеологічні та дискурсивні структури взаємодіють: 

«ідеології переважно виражаються та засвоюються через дискурс, тобто усну чи 

письмову комунікативну взаємодію» [там само]. 

Найбільш яскравий приклад політичної комунікації мас у новітній 

українській історії – події Революції Гідності 2013-2014 років. Дані події 

досліджувались вітчизняними та зарубіжними дослідниками, які виявляли ті чи 

інші особливості їх перебігу. Так, окремі роботи були спрямовані на опис тих, 

хто брав участь в акціях протесту. Зокрема, у роботах фахівців Інституту 

соціології описується соціальний портрет учасників «Революції гідності», 

здійснюється пошук відмінностей у самоідентифікації, зовнішніх орієнтаціях, 

динаміці настроїв та поглядах на майбутнє порівняно з тими, хто не брав участі 

у акціях протесту того часу. О. Шестаковський із групою дослідників вивчав та 

порівнював цінності учасників Євромайдану та європейців за методикою 

Ш. Шварца. Загальний висновок дослідження – загальний ціннісний профіль 

Євромайдану суттєво ближчий до населення розвинутих європейських країн, 

ніж до населення України [Шестаковский, 2014]. 

А. Марченко осмислює можливості соціологічного вимірювання 

протестної налаштованості молоді періоду Євромайдану, роблячи детальний 
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огляд досліджень соціологічних організацій, ініціативної групи соціологів, 

міжнародних досліджень, в яких брала участь Україна та приходить висновку, 

що питання передбачення сплеску громадянської активності досить 

неоднозначне. Річ у тому, що традиційні методики виявлення протестних 

настроїв не дозволили передбачити Євромайдан, однак чітко фіксували тренд 

збільшення незадоволеності населення власним життям. Неспроможність 

соціологів виявити «спусковий гачок» пояснюється значною контекстульністю 

кожного конкретного випадку протесту. Алла Марченко вказує на евристичний 

потенціал систематичного моніторингу компонентів протестних настроїв із 

використанням моделювання [Marchenko, 2014: с. 90-97]. 

Власне, спроба пошуку чинників для моделювання була здійснена нами 

у роботі «Протести з економічними вимогами в Україні» [Білоус, Тітар: 2016] 

на базі систематичного моніторингу протестів. Нами було з’ясовано вагомий 

внесок соціально-економічних факторів у поясненні протестних подій у нашій 

країні. Зокрема, було встановлено, що існує пряма позитивна кореляція між 

часткою тих, хто оцінює положення своєї сім’ї як таке, що знаходиться нижче 

середнього показника за матеріальним становищем і кількістю протестів із 

економічними вимогами. Тобто, чим більше людей оцінює матеріальне 

становище сім’ї як нижче середнього, тим більшою є кількість протестів. Також 

встановлено існування сильної зворотної кореляції (-0,83) між оцінкою 

поточного особистого матеріального становища і кількістю протестів. Це 

свідчить про те, що із ростом позитивних оцінок особистого матеріального 

становища кількість протестних подій зменшується. Крім того, виявлена 

зворотна залежність кількості протестів від очікуваного розвитку економіки 

країни (коефіцієнт кореляції -0,738). Тобто, якщо в суспільстві переважають 

позитивні оцінки майбутнього економіки країни, то кількість протестів 

зменшується. Також встановлено, що із збільшенням рівня очікування інфляції 

кількість протестів має тенденцію до росту (кореляція між інфляційними 

очікуваннями і кількістю протестів зафіксована на рівні 0,73) [Білоус, 2016]. 
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На ці ж чинники вказували і автори статті «Протестний потенціал та 

політична мобілізація в Україні: чинники взаємодії», які з’ясовували фактори 

перетворення протестного потенціалу в політичну мобілізацію у період 2013-

2014 рр., базуючись на теорії політичної мобілізації О. Онух. Висновком 

дослідження було те, що соціально-економічні фактори та криза легітимності 

влади закладають фундамент для масового протесту, стимулюючи ріст 

протестного потенціалу, який з появою подразливого чинника, що знаходиться 

в ціннісній площині, призводить до політичної мобілізації  

[Мацієвський, Ковалко, 2015: с. 23]. 

Згаданий «чинник в ціннісній площині», який мобілізує великі маси 

населення до участі у протестах, є нічим іншим, як ідеологічними уявленнями 

повсякденної свідомості, які орієнтують і спрямовують суб’єктів до дії. Саме на 

цей фактор ми вказували у тезах «Теоретико-методологічні засади дослідження 

соціального протесту», обгрунтовуючи ідею про те, що евристичний потенціал 

у поясненні протестних практик в українському суспільстві після 2009 року має 

модель соціальних розколів, в основі якої – ідеологічні уявлення в повсякденній 

свідомості [Білоус, 2016]. 

На цей же чинник вказують В. Танчер та О. Колісник, які так і назвали 

свою роботу – «Майдан як зіткнення ціннісних орієнтацій». Автори говорять 

про ціннісно-ідеологічний розрив який поряд із соціальним та геополітичним 

фактором виступає ключовим чинником виникнення феномену Майдану. 

Дослідники вказують на те, що люди сприймають поточні події через фільтр 

ціннісного світогляду, який виявляється у боротьбі «символічних ознак 

ідеологічного протистояння». Серед прикладів наводяться факти «ленінопадів» 

як втілення радянської ідеології та вандалізм проти пам’ятників героїв УПА. 

Парадоксальним є те, зазначають В. Танчер та О. Колісник, що окремі історичні 

герої протистояли в минулому, але їх прихильники продовжують цю боротьбу 

сьогодні, незважаючи на те, що контекст подій змінився [Tancher, 2016: с. 107]. 

Зазначимо, що процес трансляції ідеологічних уявлень виражався у 

потужній риториці учасників Майдану, яка знаходила свій опредмечений вихід 
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у плакатах, постерах, графіті, гаслах, піснях, коломийках, анекдотах тощо – 

таким чином учасники масових протестів прагнули донести «знизу» свої ідеї, 

переконання та прагнення до влади, політичних сил та до решти громадян, 

незалучених в протест. 

«Риторика українського спротиву» − таку підназву має збірка 

соціолінгвістичних есеїв Надії Трач – дослідниці, яка вивчала мову 

Євромайдану. Дана робота привертає нашу увагу, оскільки в ній зібрано 

багатий емпіричний матеріал: 824 гасла, 7 пісень та ряд ілюстрацій, 

згрупованих у 25 категорій, які репрезентують дискурс Майдану 2013-2014 

років та постмайданівський період. Зосередимо увагу на гаслах, які цікаві тим, 

що виступають «мовним явищем, глибоко закоріненим в цінності та норми 

людських спільнот» [Трач, 2015: с. 15]. Гасла як об’єкт аналізу цікаві тим, що 

виконують ряд завдань. Так, Роберт Дентон вказує, що гасла: 

- спрощують ідеологію групи, у такий спосіб полегшують її розуміння; 

- наголошують на певній проблемі чи меседжі; 

- привертають увагу, зацікавлюють і сприяють зростанню усвідомлення 

проблеми чи групи; 

- залучають людей, агітують їх приєднатися до спільноти; 

- надихають людей приєднатися до руху чи підтримати його, а також 

спонукають індивідів поширювати меседж групи; 

- творять потужну ідентифікацію, зміцнення зв’язків та солідарність; 

- допомагають людям раціоналізувати дії, їх ставлення та переконання; 

- закликають до конкретної дії; дискредитують владу та інших 

противників руху; 

- поляризують позиції між владою та рухом; 

- заново визначають опонента, чинять йому опір чи повалюють його 

[The Rhetoric and Strategies of Agitation, цит. в Трач, 2015: с. 58]. 

Н. Трач вивчає гасла Євромайдану крізь призму їх «суспільних та 

мовних функцій, лексику, синтаксис, риторику, значення, комунікативну 

ситуацію, соціолінгвістичний зріз», тоді як нам цікаві гасла як прояв 
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повсякденної свідомості, тобто акцент здійснюємо на те, що гасла виступають 

засобом вираження ідей. Фактично, гасла є формалізованими змістовними 

ідеологічними уявленнями. 

Гасла, незалежно від форми їх представлення (усна ‒ у кричалках, 

скандуваннях; письмова – у графіті, плакатах; віртуальна – в опублікованих 

коментарях, демотиваторах, мемах) творились, в основному, окремими 

учасниками Євромайдану, дописувачами груп (Страйк Плакат, Євромайдан 

тощо). В той же час, окремі гасла репрезентували певну політичну групу чи 

були «нав’язані згори», зі «сцени» політиками [Трач, 2015: с. 34]. Для нас 

ключовим є те, що переважна більшість гасел все ж творилась безпосередніми 

учасниками, а серед тих гасел, які були привнесені «зі сцени», збереглись і 

поширювались лише ті, зміст яких розділявся учасниками. На даний момент не 

видається можливим розділити усі привнесені гасла від тих, які були створені 

самими учасниками, тому слід враховувати дане методологічне обмеження. 

Для вирішення завдання ідентифікації ідеологічних уявлень на прикладі 

гасел Євромайдану вдамося до методу контент-аналізу. Даний метод є «якісно-

кількісним методом вивчення документів, який характеризується об’єктивністю 

висновків і строгістю процедури та полягає у квантифікаційній обробці тексту з 

подальшою інтерпретацією результатів» [Костенко, Іванов: 2003]. 

Таким чином, доцільність вибору саме цього методу обумовлена тим, 

що предметом контент-аналізу є зміст документів (текстових масивів, 

продуктів комунікативної кореспонденції, а у нашому випадку – зміст гасел 

періоду Євромайдану), даний метод якісно-кількісний (полягає у кількісному 

аналізі документів із подальшою змістовною інтерпретацією виявлених 

кількісних закономірностей), строгість процедури дослідження обумовлюється 

формалізацією переводу досліджуваного тексту у кількісні показники з 

подальшою статистичною обробкою результатів. Даний метод був обраний для 

аналізу гасел Євромайдану ще й тому, що він «орієнтований на масову 

документальну інформацію» [Юзва, 2017: с. 67]. Крім того, доцільним є 

застосування і різновиду контент-аналізу – інтерпретативного контент-аналізу, 
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який дозволяє здійснити глибший аналіз документів, враховуючи історико-

політичний контекст та латентний зміст текстів. 

Проблема, на вирішення якої спрямовуємо даний метод, полягає у тому, 

що залишається неявним ідеологічний зміст повідомлень, які транслювались 

учасниками масових протестів періоду Євромайдану. 

Метою є аналіз змісту та структури ідеологічних уявлень учасників 

Євромайдану.  

Об’єктом даного контент-аналітичного дослідження є зміст гасел 

Євромайдану. 

Предметом виступають ідеологічні уявлення масової та повсякденної 

свідомості учасників масових протестів 2013-2014 років. 

Безперечно, тут у першу чергу мова іде про ідеологічні уявлення масової 

свідомості – адже їх суб’єктом є великі групи протестувальників, маси, які, до 

того ж, проявляють активність у буремний період – період чисельного та 

тривалого протесту, який частина дослідників називають революцією. Не 

вдаючись у термінологічну дискусію щодо того, чи був Євромайдан 

революцією, означимо нетривіальність даного питання, яке викликало не одну 

дискусію, як на шпальтах газет [Торба, 2015], так і публічну [«Чи був 

Євромайдан революцією?», 2017]. Якщо запрошені експерти першої дискусії 

були обережні у своїх висловлюваннях, вказуючи на факт масового виступу, 

але не революції, то учасники другої прийшли компромісної тези щодо того, 

що «Майдан аж ніяк не накладається на схему так званих «великих революцій», 

а що радше у ньому було багато гібридності і амбівалентності, які були 

характерні для таких феноменів як студентське збурення 1968 року чи 

революцій у Центрально-Східній Європі наприкінці ХХ ст.» [там само]. Нас же 

цікавить той факт, що в період протестів 2013-2014 років була активізована 

масова свідомість, учасники Євромайдану генерували спільні вимоги та ідеали. 

Однак, слід звернути увагу і на те, про що говорили учасники дискусії: 

«регіональні відмінності у цінностях та ідентичностях так і не було подолано 

повністю і не для всіх учасників саме західні цінності були визначальними» 
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[там само]. Відтак, повсякденна свідомість не була цілком трансформована у 

масову свідомість – тобто, можемо вказувати на наявність ідеологічних уявлень 

як у масовій свідомості (спільні цінності, ідеї та ідеали, які генерувались на 

Майдані великими масами учасників), так і у повсякденній свідомості (мова іде 

про ключові «домайданні» уявлення, які мотивували людей приєднатись до 

протесту, та ті ідеї, які були притаманні не всій масі учасників – тобто, ті самі 

регіональні відмінності). 

Завдання:  

1. Встановити темпоральність гасел Євромайдану. 

2. Описати об’єкти гасел та визначити оціночні судження щодо них. 

3. Визначити тематичні рубрики гасел Євромайдану. 

4. Встановити ідентифікацію, наявну у гаслах. 

5. З’ясувати наявні та латентні цілі гасел.  

6. Виокремити цінності, які присутні у гаслах, та згрупувати їх. 

7. Прослідкувати характер зв’язку між категоріями для встановлення 

центральних ідеологічних уявлень. 

Вибірка текстів, які досліджувались у контент-аналітичному 

дослідженні, була суцільною, тобто включала усі зафіксовані гасла. 

Отже, для аналізу були відібрані усі гасла, представлені у збірці 

соціолінгвістичних есеїв «Разом – сила!»: риторика українського спротиву – 

всього 824 гасла. Авторка – Надія Трач – методом включеного спостереження 

на київському Євромайдані (хоча були додані гасла, які транслювались на 

майданах інших міст та в постмайданний період) зібрала досить багатий 

емпіричний матеріал, вторинний аналіз якого ми і здійснимо. 

Процедура контент-аналізу передбачає визначення категорій аналізу, 

одиниць аналізу та одиниць рахунку. Як відомо, сукупність категорій аналізу 

утворює концептуальну схему – «змістовну конструкцію, що адаптована для 

відображення образу предмету, наявного у текстовій реальності» 

[Юзва, 2017: с. 86]. Дослідники наводять три основні можливості розробки 

концептуальної схеми, серед яких: 
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1) експериментальний шлях – категорії обираються на основі уявлень 

про предмет дослідження; 

2) пошуковий шлях – категорії вибираються із текстів, які необхідно 

вивчати; 

3) прагматичний шлях – категорії вибираються на прагматичній основі 

з особистого досвіду дослідника [Юзва, 2017: с. 86-87]. 

У даному дослідженні вдамося до розробки концептуальної схеми 

прагматичним шляхом, який поєднуватиме експериментальний та пошуковий 

шляхи. Зокрема, категорії аналізу будуть обрані експериментальним шляхом, 

відповідно до існуючих теоретичних напрацювань стосовно ідеологічних 

уявлень, а субкатегорії вибиратимуться із гасел, які досліджуватимуться. 

Вслід за Н. Костенко та В. Івановим [Костенко, Іванов, 2003], для 

розробки концептуальної моделі контент-аналізу використаємо модель 

«родового соціокультурного явища» комунікації (так як вище встановили, що 

Євромайдан є прикладом комунікації мас та влади). Основними компонентами 

процесу комунікації є суб’єкти взаємодії, значення, цінності та норми з приводу 

яких і завдяки яким взаємодія здійснюється, а також двигуни чи провідники, за 

допомогою яких ці значення об’єктивуються та соціалізуються. Враховуючи те, 

що досліджуваний процес комунікації транслює ідеологічні уявлення, 

доповнимо означену схему категоріями, запропонованими Тен ван Дейком. Ці 

категорії описують структуру будь-якої ідеології: членство, активність, цілі, 

ресурси, цінності та норми, позиція і взаємодія в групі [Dijk, 1998: с. 69-70]. Із 

врахуванням збігів, на виході маємо наступну концептуальну модель: 

Гасло: загальні відомості: мова, часовий період, тема. 

Об’єкти: представники влади (В. Янукович, М. Азаров, Партія Регіонів), 

представники «Антимайдану», учасники Майдану, армія, представники 

правоохоронних органів (Беркут, СБУ, прокуратура, міліція), жителі країни, 

Європейський Союз, Російська Федерація (Митний Союз), Україна. 

Членство. Категорія «членство», на нашу думку, найкраще 

розкривається через ідентифікацію та самоідентифікацію. Якщо ідентифікація – 
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це ототожнення, уподібнення з чимось (з певною соціальною групою, образом, 

архетипом), то самоідентифікація – ототожнення себе з чимось. Використаємо 

вже існуючу модель рівнів самоідентифікації, яка пов’язана із структурою 

свідомості, як свідчить М. Щербаков – автор запропонованої моделі 

[Щербаков, 2017]. Враховуючи те, що ідеологічні уявлення також пов’язані із 

структурою свідомості, досить релевантним є представлення категорії 

«членство» як характеристики ідеологічних уявлень через модель 

самоідентифікації. Більше того, як обґрунтовувались раніше, самоідентифікація 

та самооцінка – концепція «Я» відіграють вирішальну роль у формуванні 

«beliefs», а відтак – ідеологічних уявлень у повсякденній свідомості 

[Попова, 2000: с. 40]. Отож, беремо за основу модель М. Щербакова, який 

виділяє наступні рівні ідентифікації особистості: соціально-професійний, 

сімейно-клановий, національно-територіальний, релігійно-ідеологічний, 

еволюційно-видовий, статевий та духовний [Щербаков, 2017]. 

Цілі. В дану категорію увійшли такі субкатегорії, як: заклик на 

підтримку Майдану; заохочення приєднатись до протестувальників; заклик 

поширювати інформацію про протести; раціоналізація, пояснення, легітимація 

дій протестувальників; делегітимація влади, дискредитація противників, 

висміювання; заклик до конкретної дії; героїзація; виправдання дій 

протестувальників; заклик до боротьби, обурення, бойкоту, висловлення емоцій 

(позитивних/ негативних); інформування; ідентифікація. 

Цінності. Дана категорія розкривається через субкатегорії, які на 

першому рівні утворюють загальні тематичні рубрики, на вищому рівні 

абстракції утворюють групи цінностей за Ш. Шварцем [Schwartz, 2012] та в 

подальшому агрегуються як індикатори ціннісних образів матеріалістичних та 

постматеріалістичних цінностей [Инглихарт, 1997]. Зокрема, серед загальних 

тематичних рубрик виокремимо політичні цінності (зовнішньополітичні (ЄС, 

РФ) та внутрішньополітичні (мир, свобода, незалежність, демократія, 

дотримання законів, права, рівність людей)), економічні (добробут, 
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модернізація, покращення комунальної сфери, тощо) та екологічні («захист 

природи», «екологія» і т.д.). 

Після здійсненого обгрунтування всіх категорій побудуємо 

концептуальну схему. 

Рис. 3.1.1. Розширена концептуальна схема контент-аналізу гасел 

Євромайдану 

 

Оскільки у даному дослідженні обрано прагматичний шлях побудови 

категорій, то категоріальна модель формуватиметься в ході контент-аналізу 

шляхом розвитку системи субсубкатегорій, виходячи із уже зафіксованих у 

концептуальній схемі категорій, які були обрані експериментальним шляхом. 
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Сформулюємо гіпотези дослідження: 

1. Переважна більшість гасел Євромайдану стосуються майбутнього 

періоду. 

2. Тематично гасла містять переважно європейську риторику.  

3. Переважна більшість гасел направлена на зовнішні об’єкти. 

4. Найчастіше у гаслах Євромайдану присутня національно-

територіальна ідентифікація. 

5. Серед цілей, які транслювались у гаслах, домінуючими були 

протестні цілі (спрямовані на протест, висловлення вимог). 

6. Серед цінностей, які були відтворені у гаслах, домінуючими були 

зовнішньополітичні цінності.  

7. Між виокремленими категоріями наявний потенційний кореляційний 

зв’язок: зокрема, зовнішні об’єкти пов’язані із політичними 

цінностями, внутрішні об’єкти – із соціальними.  

Одиницею аналізу виступає окреме гасло, яке було зафіксоване на 

майдані в Києві чи іншому місті країни. 

Одиницею рахунку виступає 1) поява категорії у гаслі та 

2) інтенсивність появи категорії (для категорії «суб’єкти» та «темпоральність»). 

Кодифікатор контент-аналітичного дослідження представимо у вигляді 

таблиці у додатку А. 

Далі перейдемо до здійснення дослідницької інтерпретації тексту – 

традиційного аналізу текстів. В результаті виконаного аналізу побудуємо 

систематизуючу категоріальну модель змісту дослідницького масиву – див. 

табл.3.1.1 «Традиційний аналіз тексту». 
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Таблиця 3.1.1 

Традиційний аналіз тексту (Обгрунтування джерел, що будуть використовуватись) 

 

 

 

 

1.Що являє собою документ 

(його вид, форма)? 

Основа класифікації 

[Ядов, 2007] 
Вид Особливості 

За статусом 

джерела 

 
Неофіційне джерело 

Передає світ уявлень, образ думок авторів; містять емоційний компонент. 
Більшою мірою присутній не виклад фактів, а їх інтерпретації. 

Достовірність нижча, ніж у офіційних документах. 

За мотивами  

створення 

Неспровоковане 

джерело 

Документ протоколює подію, що стосується предметної області 

дослідження; не залежить від волі дослідника. 

За носієм  

інформації 

Письмовий документ 

(текст) 

Містить смисловий компонент. 

2.Який його контекст? Документ створювався в період масових протестів 2013-2014 років та в постмайданівський період.  

3.Хто його автор? Даний документ є «народною творчістю», однак автори окремих гасел – політики та громадські діячі  

4.Яка мета створення 

документа? 

Документ створювався з метою висловлення ідей, вивільнення емоцій та з метою мобілізації інших учасників.  

5.Яка надійність документа? Джерело неспровоковане автором дослідження, проте неофіційне - містить не стільки факти, скільки їх емоційну інтерпретацію, 

тому не є надійним.  

 

 

 

 

6.Яка достовірність 

зафіксованих у ньому даних? 

Позиції, за якими оцінюється 

достовірність 

 

Ступінь достовірності документа 

Статус документального 

джерела 

Джерело є неофіційним за своїм статусом. Містить у більшій мірі не виклад фактів, а їх 

емоційну інтерпретацію. 

Наявність процедур контролю Процедури контролю відсутні. 

Незначна кількість 

фактуальної інформації 

Містить багатий емоційний компонент. У джерелі подається не суто фактуальна інформація, 
а авторська інтерпретація. Достовірність незначна.  

Мотиви створення документів Мотивом виступало бажання самовираження авторів, донесення своїх цінностей до 

переконань до влади, співгромадян та світу в цілому. Документ не є достовірним 

Умови створення документу Частина документів створювалась безпосередньо на майдані, частина – була створена в 
межах організацій (Страйк Плакат, Євромайдан), частина була перенесена з віртуального 

простору (з публічних площадок в інтернеті, де відбувалось обговорення подій).  

7.Яка суспільна дія, суспільний 

резонанс документа?  

Документ викликав значний суспільний резонанс, виступив одною з форм протесту.   

8.Який фактичний зміст 

документа? 

Документ висвітлює цінності, переконання та вимоги протестувальників.   

9.Які висновки можна зробити 

щодо автора документа? 

Документ був створений колективом авторів, окремими авторами та організаціями.  
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Перейдемо до отриманих результатів. Перш за все кількісно 

охарактеризуємо опрацьовані масиви даних. Результати подамо у формі таблиці 

3.1.2 «Кількісні характеристики масиву контент-аналітичних даних». 

Таблиця 3.1.2. 

Кількісні характеристики масиву контент-аналітичних даних 

Назва Тексти 

Одиниці аналізу 824 

Категорії 5 

Кількість субкатегорій 20 

Одиниці рахунку 
Поява категорії 

Інтенсивність прояву категорії 

Кількість 

субсубкатегорій 
102 

Максимальна кількість 

одиниць рахунку 
13 

 

Бачимо, що незначна кількість категорій розкривається у досить значній 

кількості субсубкатегорій, але максимальна кількість рахунку не перевищувала 

13, що свідчить про певну однотипність текстів та незначну варіацію за обсягом 

зібраної інформації із одного гасла. 

Змістовні результати контент-аналітичного дослідження були викладені 

у статті «Ідентифікація ідеологічних уявлень у масовій свідомості на прикладі 

контент-аналізу гасел Євромайдану» [Білоус, 2017]. Зокрема, було встановлено, 

що аналізовані гасла періоду Євромайдану 2013-2014 років у своїй переважній 

більшості були виражені українською мовою – 71,3% від усіх гасел. Майже у 

рівній кількості були представлені гасла російською та англійською мовами – 

13,1% та 10,2%, відповідно. Ще 3,6% від усіх гасел були виражені так званою 

«азіровкою» ‒ тобто специфічним суржиком, який є пародією на мовлення 

М. Азарова. Решта 1,7% гасел були двомовними – переважно українсько-

англійськими (1,3%). Ці двомовні та лише англомовні гасла свідчать про 

направленість авторів на зовнішніх реципієнтів та бажання продемонструвати 

зв’язок із ними. 
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Рис.3.1.2 Мова гасел, % 

 

Інший аспект – темпоральність гасел – важливий для нашого аналізу, так 

як уявлення про сьогодення, минуле і майбутнє, певний характер їх 

взаємовідносин, за словами І. Попової історично і соціально обумовлені, а 

специфіка сприйняття часу відноситься до однієї з особливостей 

повсякденності [Попова, 2000: с. 76]. Темпоральність життєвих процесів 

обумовлює їх осмислення та сприйняття змін. Таким чином, І. Попова 

підкреслює, що «переживання соціального часу є однією з важливих 

характеристик ідеологічності» [там само]. Особливу увагу дослідниця звертає 

на необхідність вивчення відчуття соціального часу саме в кризові періоди 

суспільних зламів та змін. При цьому визначальну роль набуває оцінка 

сучасного, що обумовлює ставлення до минулого та майбутнього. Так, вона 

зазначає, що особливий характер у свідомості кризового суспільства відображає 

взаємовідношення не тільки з сьогоденням і майбутнім, а й із сьогоденням і 

минулим [Попова, 2000: с. 86]. У процесі ресоціалізації, який відбувається у 

період кризи, саме сучасність є реальною підставою ставлення до минулого. 

Минуле ж перетлумачується, в нього вносяться елементи, які суб’єктивно були 
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відсутні. Тут слід підкреслити, однак, що характер такого «перетлумачення» 

може бути різним. Так, песимістичне сприйняття сучасного може призвести до 

ідеалізації минулого, оптимістичне ж сприйняття того, що відбувається, 

обумовлює негативне перетлумачення минулого [там само]. Вирішальна роль 

сучасного визначена тим, що сприйняття часу відбувається у процесі людської 

практики, яка носить предметно-речовий характер, а цей досвід суб’єкта дії, що 

переживає час, може здійснюватися лише в сьогоденні. Але саме характер 

практики, підкреслює І. Попова, реальні форми предметно-речового досвіду 

визначають темпоральні уявлення, що формують і образ майбутнього, і 

сприйняття минулого. Ці уявлення стають ідеологічним «оснащенням», яке, в 

свою чергу, включається в практичне життя людей [Попова, 2000: с. 95]. 

В нашому дослідженні щодо часового періоду (темпоральності гасел) 

встановлено, що більшість слоганів були спрямовані на сучасний період 

(60,8%), на майбутнє орієнтовано трохи більше чверті гасел (29,4%), на минуле 

– лише 1,1%. Решта 8,7% були артикульовані безвідносно конкретного часового 

періоду. Власне, даний результат цілком притаманний для перехідних 

суспільств, які, як писала І. Попова, посилаючись на польських дослідників 

[Tarkowska, 1989], характеризуються презентизмом – життям сьогоднішнім 

днем. 

Кожен із згаданих темпоральних вимірів був вжитий у тому чи іншому 

контексті – ми виокремили позитивний, негативний та нейтральний контексти.  
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Рис.3.1.3 Темпоральність гасел, % 

площа бульбашки дорівнює частці згадувань категорії, розташування вздовж осі Х вказує на 

вживання категорії в позитивному контексті, вздовж осі Y – на вживання в негативному 

контексті, а лінія тренду позначає нейтральний контекст – однакову кількість позитивних 

і негативних згадувань. Відтак, все, що вище даної лінії – відноситься до негативного 

контексту, а все те, що нижче – до позитивного. 

 

Таким чином, сучасність у гаслах описується частіше і переважно в 

негативному контексті, тоді як майбутнє згадується дещо рідше, але виключно 

в позитивному контексті. 

Щодо тематики гасел, які були на Євромайдані 2013-2014 року, то 

третина з них була дескриптивними, тобто містила загальний опис (33%), 

кожне четверте гасло мало комунікативну тему (звернення), кожне п’яте було 

спрямоване проти влади (рис.3.1.4).  
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Рис.3.1.4. Тематика гасел, % 

 

Перейдемо до аналізу структури ідеологічних уявлень, які 

транслювались в гаслах. Для початку подивимось на об’єкти, які фігурували в 

гаслах – звернемо увагу на них самих, потім – на їх оціночну характеристику. 

 

 

Рис.3.1.5. Об’єкти гасел, абсолютні частоти 
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Бачимо, що серед об’єктів гасел вирізняються внутрішні, а не зовнішні, 

та серед зовнішніх об’єктів – ті, до яких тяжіла тодішня влада. Це означає, що 

протестувальники, у першу чергу, у своїх гаслах звертали увагу не на зовнішній 

світ, не на Європу (ЄС), як геополітичний вектор розвитку, а на внутрішні 

об’єкти. Цікаво, що серед зовнішніх об’єктів переважають (говоримо лише про 

згадування, оціночну характеристику наведемо нижче) ті, до яких тяжіла влада 

(РФ, Митний Союз). Бачимо, що попри назву «Євромайдан», європейський 

вектор мінімально представлений у гаслах того часу. Розглянемо детальніше 

об’єкти гасел у наступному рисунку 3.1.6. 

 

Рис.3.1.6 Об’єкти гасел, абсолютні частоти 

 

Майже однаковою мірою в гаслах фігурують представники влади 

(переважно, В. Янукович) та громадяни України – 22,1% та 21,6% відповідно. 

Дещо в меншій кількості (20,5%) гасла взагалі не містили звернення до того чи 

іншого об’єкта.  

Оціночна характеристика об’єктів, які згадувались у гаслах, 

продемонстрована на рис. 3.1.7. 
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Рис. 3.1.7 Оцінка об’єктів, висловлена в гаслах, % 

площа бульбашки дорівнює частці згадувань категорії (масштаб 75%), розташування 

вздовж осі Х вказує на вживання категорії в позитивному контексті, вздовж осі Y – на 

вживання в негативному контексті, а лінія тренду позначає нейтральний контекст – 

однакову кількість позитивних і негативних згадувань. Відтак, все, що вище даної лінії – 

відноситься до негативного контексту, все те, що нижче – до позитивного. 

 

Таким чином, в гаслах позитивні оцінки надавались, найчастіше, 

громадянам країни, самим майданівцям, Україні та ЄС (фактично в однаковій 

мірі), а також армії (у тій частині гасел, які відносились до постмайданного 

періоду). Такі об’єкти, як влада (у переважній більшості випадків мова йшла 

про В. Януковича), РФ, силові структури та «тітушки» оцінювали в 

негативному ключі. Розташування категорій вздовж осей вказує на виключно 

однозначну оціночну характеристику вказаних об’єктів, що є цілком 

характерним для ідеологічних уявлень мас (мається на увазі полярність оцінок), 

зокрема тих, які були на Євромайданах населених пунктів України. 

Категорія «членство» досліджувалась через субкатегорії «рівні 

ідентифікації особистості». В результаті здійсненого аналізу ми виявили, що у 

третини (32%) всіх гасел (які розглядаються) була присутня та чи інша 

ідентифікація чи самоідентифікація.  
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Рис.3.1.8 Ідентифікація, представлена в гаслах, % серед усіх проявів 

ідентифікації, N=266 

 

Найчастіше, у 52% випадках була присутня національно-територіальна 

ідентифікація (139 згадувань, серед яких у 70% випадках була ідентифікація із 

країною чи нацією, у 22% випадків – із містом та у 9% випадків – із регіоном). 

На другому місці (17%) – сімейно-кланова ідентифікація (автори гасел 

переважно ідентифікували через роль в сім’ї). Третє місце розділили 

еволюційно-видова ідентифікація (10,2%) (найчастіше – через ідентифікацію 

«людина») та соціально-професійна ідентифікація (9,8%) (згадуються соціальні 

статуси, професії тощо). У 7,9% випадках була помітна духовна ідентифікація – 

зокрема, через звернення до вищих сил з проханнями, молитвами тощо. У 2,3% 

випадків була статева самоідентифікація, а от ідеологічна – лише у 0,4% 

випадків, що підкреслює те, що населення не мислить в категоріях «офіційних» 

ідеологій, не ототожнює себе в переважній більшості випадків з тим чи іншим 

ідейним рухом. 

Категорія «цілі» виявилась дещо більш наповненою, ніж інші категорії, 

зокрема через те, що подекуди одне гасло могло мати кілька цілей водночас 

(інтерпретативний контент-аналіз дозволив встановити даний факт). Таким 
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чином, було визначено 859 одиниць, які наповнили дану категорію. Цілі, які 

проголошувались в лозунгах, були згруповані у 4 субкатегорії: комунікативні, 

соціально-психологічні, протестні, ідентифікаційні. За результатами аналізу 

встановлено, що гасла розподіляються за даними групами наступним чином: 

протестні – 45%, комунікативні – 33%, соціально-психологічні – 19%, 

ідентифікаційні – 3%. 

Якщо говорити про окремі цілі (на рівні субсубкатегорій), то найчастіше 

звучали заклики до конкретної дії (люстрації, самоусунення від влади тощо) – 

20,3%, гасла із дискредитацією, висміюванням політичних опонентів – 16,5%, а 

також висловлення емоцій (13,3%) – у 60% позитивних (гордість, гумор, іронія 

тощо).  

 

Рис.3.1.9 Цілі гасел, %, N=859 
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Наступна категорія – цінності – була представлена у 470 випадках (при 

тому, що одне гасло могло включати кілька цінностей водночас). Розроблена 

система субкатегорій пошуковим шляхом для категорії цінності (політичні, 

соціальні, економічні, та екологічні) представлена на графіку.  

 

Рис.3.1.10 Цінності, виражені у гаслах (маркери сфер) %, N=470 

 

Таким чином, цінності гасел Євромайдану засвідчують те, що масові 

протести того часу були, у першу чергу, соціально-економічними протестами, 

адже переважна більшість гасел (54% із тих, які мали ціннісне наповнення) 

включали саме цінності даного гатунку. 

Серед основних соціальних цінностей, які були представлені в гаслах, − 

єдність, мораль, гідність, любов та справедливість. Менш поширеними були 

цінності, які стосувались реформ у певних сферах, зокрема, міліції (3,1%), 

судової системи (0,8%) та сфери охорони здоров’я (0,4%). Окремо слід 

відмітити антимілітаристські гасла – таких було 3,9% серед усіх гасел 

соціальної спрямованості. 
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Рис.3.1.11 Ключові соціальні цінності в гаслах (>5%), N=470 

Більший розмір шрифту означає більшу частоту гасел з такою цінністю 

 

Якщо розглядати політичні цінності, представлені в гаслах, то бачимо, 

що вони поділяються на зовнішньополітичні та внутрішньополітичні. Останні, 

до того ж, можуть скласти бінарну пару «диктатура – демократія». Зокрема, 

цінності свобода, воля, верховенство права та незалежність входять у групу 

«демократія», а корупція та диктатура – в їх опозицію. 

 

Рис.3.1.12 Політичні цінності, виражені в гаслах, безвідносно до їх 

оціночних характеристик, N=119 

Більший розмір шрифту означає більшу частоту гасел з такою цінністю 
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Що стосується зовнішньополітичних орієнтацій, то переважна більшість 

гасел (див. табл.3.1.3) була орієнтована на Європейський Союз (власне, це є 

очевидним, враховуючи сам привід масових протестів того часу). 

Таблиця 3.1.3 

Зовнішньополітичні орієнтації, виражені в гаслах, 

безвідносно до їх оціночних характеристик, N=95 

Субкатегорія Частота Відносна частота 

ЄС 63 66,3% 

Росія 24 25,3% 

Світ 4 4,2% 

Митний Союз 4 4,2% 

 

Що ж стосується економічних цінностей, то таких було лише 7% (у 

кількості 33): про загальну модернізацію країни (4,3%) та конкретно – про 

економіку (2,7%). 

Із 470 одиниць рахунку, які описували ціннісну складову, цінностей 

екології стосувались лише 1,6%. 

Інший спосіб аналізу цінностей, які містились у гаслах Євромайдану – їх 

групування за методикою Ш. Шварца. Так, дана методика передбачає 

опитування конкретної особистості, однак спробуємо виокремити та 

проаналізувати цінності за критеріями методики (через інтерпретативний 

контент-аналіз). В результаті виявилось, що на перший план виходять цінності 

Турботи про людей та природу (36%, за рахунок домінування цінності 

Універсалізм), на другому місці – Самоствердження (25%), на третьому місці – 

цінності Безпеки (21%), на четвертому – цінності Відкритості до змін (17%). 

Якщо розглянути цінності, які наявні в гаслах Євромайдану через 

класифікацію М. Рокіча (інструментальні та термінальні цінності), то маємо, що 

незначно, та все ж переважають інструментальні цінності. Загалом, серед 

термінальних цінностей переважають цінності свободи, матеріальної 

забезпеченості та щастя інших. Серед термінальних цінностей – цінності 

чесності, незалежності та терпимості. Варто підкреслити, що способи 
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класифікації цінностей за методикою Ш. Шварца та М. Рокіча не призначені 

для ідентифікації ціннісних орієнтацій у текстах. Однак, використання згаданих 

напрацювань в якості системи субкатегорій категорії «Цінності» дозволяє 

описати загальний ціннісний ландшафт, який наявний в гаслах Євромайдану.  

Для вирішення завдання перевірки невипадковості співпадіння ознак – 

категорій аналізу – було вирішено побудувати матрицю Осгуда. Її 

використовують для різномантних задач, таких як: «прослідкувати 

випадковість/невипадковість співпадіння ознак для перевірки гіпотези, 

відмітити стійкі/нестійкі парні сполуки ознак і т.д. За допомогою такої матриці 

виявляються міри випадковості співпадіння кожної класифікаційної одиниці з 

усіма іншими» [Юзва, 2017: с. 66]. Для побудови даної матриці Осгуда було 

використано мову програмування R версії 3.4.1 [R Core Team], зокрема пакет 

netCoin [Escobar, 2017], призначення якого – створення інтерактивних 

мережевих співпадінь та який містить, серед інших, ті функції, які необхідні 

для вирішення нашого завдання: обрахунку відносних та умовних частот, 

функцію реального імовірного ступеня співпадіння, Z статистики. 

Код мови програмування R з коментарями для побудови матриці Осгуда 

наведено у додатку Б, а результати представлено у таблиці 3.1.4. 
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Таблиця 3.1.4 

Топ-15 результатів – співпадінь субкатегорій та субсубкатегорій, 

представлених в гаслах Євромайдану 

Source 
(вихідна категорія) 

Target 
(Пов'язана 
категорія) 

Coincidences 
(Фактична 

частота 
співпадінь, n) 

Expected 
(Очікувана 

частота 
співпадінь, n) 

p-value за Z-
test 

Проти влади (Партії 
Регіонів) 

Делигітимація 
влади, 
дескридитація 
противників, 
висміювання 

81 29,2 0,000* 

Європоцентризм Європа 47 4,2 0,000* 
Комунікативна Жителі країни 85 43,5 0,027** 
Патріотико-
націоналістична 

Національно-
територіальна 

39 8,5 0,000* 

Патріотико-
націоналістична 

Україна 30 4,0 0,000* 

Заохочення 
приєднатись до 
спільноти 
протестувальників 

Жителі країни 

35 9,7 0,000* 

Комунікативна Заохочення 
приєднатись до 
спільноти 
протестувальник
ів 

36 11,0 0,000* 

Сучасне Висловлення 
емоцій 

93 69,3 0,971 

Майбутне Європа 42 18,4 0,000* 
Антиросійська. 
Антирадянська. 
Антипутінська 

Делигітимація 
влади, 
дескридитація 
противників, 
висміювання 

34 10,5 0,000* 

Майбутне Раціоналізація, 
пояснення, 
легітимація дій 
протестувальник
ів 

53 29,6 0,000* 

Комунікативна Заклик до 
конкретної дії 

65 42,3 0,018** 

Сучасне Делигітимація 
влади, 
дескридитація 
противників, 
висміювання 

109 86,3 1,000 

Майбутне Заклик до 
конкретної дії 73 50,7 0,196 

Героїзація Учасники 
майдану 

25 3,7 0,000* 

*p-value за z-test на рівні 0,01 і менше **p-value за z-test на рівні 0,05 і менше 

***p-value за z-test на рівні 0,1 і менше 
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Бачимо, що невипадковими є співпадіння противладної тематики та 

делигітимації влади у змісті самого гасла, Європи – як вектору орієнтації на 

майбутнє, патріотико-націоналістичної тематики та національно-територіальної 

самоідентифікації, антиросійської тематики та делигітимації влади і 

противників та інші. 

Отже, в ході здійсненого контент-аналітичного дослідження було 

встановлено, що: 

- переважна більшість гасел Євромайдану стосуються не майбутнього 

періоду, як передбачалось, а сучасного (на момент створення гасел). 

Варто підкреслити, що емотивна оцінка сучасного – переважно 

негативна, тоді як майбутній період згадується в позитивному 

контексті; 

- не підтвердилась також гіпотеза про те, що гасла містять, в основному 

проєвропейську риторику. Натомість, встановлено, що третина гасел 

була дескриптивною, тобто містила загальний опис (33%), кожне 

четверте гасло мало комунікативну тему (звернення), кожне п’яте було 

спрямоване проти влади і лише 6% віднесені до проєвропейської 

риторики; 

- спростовано гіпотезу про те, що переважна більшість гасел направлена 

на зовнішні об’єкти, зокрема сформульована навколо 

євроінтеграційної риторики. З’ясовано, що серед об’єктів гасел 

вирізняються внутрішні, а не зовнішні, а серед зовнішніх об’єктів – ті, 

які тяжіли до тодішньої влади. Це означає, що протестувальники, у 

першу чергу, у своїх гаслах звертали увагу не на зовнішній світ, не на 

Європу (ЄС), як геополітичний вектор розвитку, а на внутрішні 

об’єкти (тодішню владу, становище населення). Більше того, серед 

зовнішніх об’єктів у когнітивному аспекті переважають ті, до яких 

тяжіла влада (РФ, Митний Союз, тобто «антагоністи»), у ціннісному – 

все ж більше згадувань про ЄС; 
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- підтвердилась гіпотеза про те, що у гаслах Євромайдану найчастіше 

була присутня національно-територіальна ідентифікація. Так, дана 

ідентифікація була присутня у 52% (139 згадувань, серед яких у 70% 

випадках була ідентифікація з країною чи нацією, у 22% випадків – із 

містом та у 9% випадків – із регіоном); 

- серед цілей, які транслювались у гаслах, домінуючими були протестні 

цілі, як і передбачалось: за результатами аналізу встановлено, що гасла 

розподіляються за даними групами наступним чином: протестні – 45%, 

комунікативні – 33%, соціально-психологічні – 19%, ідентифікаційні – 

3%; 

- була спростована гіпотеза про те, що серед цінностей, які були 

відтворені у гаслах, домінуючими були зовнішньополітичні. Так, 

з’ясувалось, що переважна більшість гасел (54% із тих, які мали 

ціннісне наповнення) включали саме соціально-економічні цінності. 

Було проаналізовано цінності крізь призму методики Ш. Шварца – 

встановлено, що переважна більшість цінностей – цінності Турботи 

про людей та природу, а також крізь призму методики М. Рокіча – 

виявлено, що незначно переважають інструментальні цінності 

(чесність, незалежність); 

- не було зафіксовано, як передбачалось, співпадіння між категоріями 

«зовнішні об’єкти» та «політичні цінності», «внутрішні об’єкти» та 

«соціальні цінності». Даний факт може бути пояснений лаконічною 

формою гасел, які інколи були у формі словосполучення – таким 

чином, субкатегорії були здебільшого неваріативні в межах одиниці 

аналізу (одного гасла). 

Підсумовуючи результати контент-аналітичного дослідження, 

зазначимо, що попри назву «Євромайдан», європейський вектор був мінімально 

представлений у гаслах того часу, а цінності гасел Євромайдану засвідчують те, 

що масові протести того часу були, у першу чергу, соціально-економічними 

протестами, адже переважна більшість гасел (54% із тих, які мали ціннісне 
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наповнення) включали саме цінності даного гатунку. Більше того, 

темпоральність гасел була направлена переважно на сучасний стан, а не на 

майбутнє, а серед об’єктів вирізняються значно більшою частотою внутрішні 

об’єкти, серед яких протиставляються влада та громадяни України. 

Таким чином, метод контент-аналізу цілком придатний для вирішення 

завдання ідентифікації ідеологічних уявлень масової та повсякденної 

свідомості у випадку, якщо ці уявлення знаходяться в опредмеченому вигляді, 

зокрема – в гаслах. Ідеологічні уявлення масової свідомості учасників масових 

протестів періоду 2013-2014 років можна згрупувати у такі загальні категорії, 

як: загальні відомості про кожне гасло, об’єкти гасла, членство, цілі гасла, 

проголошувані цінності. Детальний розгляд кожної категорії та її складових 

субкатегорій дозволяє стверджувати, що ідеологічні уявлення мають 

когнітивний, емотивний та конотативний компоненти. Так, у гаслі мова іде про 

певний об’єкт чи тему (усвідомлення об’єкта – як приклад – «представники 

влади»), дається йому емоційна оцінка («негативна») та проголошується 

поведінка по відношенню до нього («конкретні дії (усунення)»). Ознаки, які 

досліджувались, не випадкові – про це свідчить статистичний аналіз, 

реалізований за допомогою мови програмування R. Встановлено, що 

противладна тематика (а також антиросійська, антирадянська та антипутінська) 

пов’язана із метою «делегітимація», комунікативна – направлена, насамперед, 

на жителів країни, заклик до конкретної дії, а патріотико-націоналістична – 

пов’язана із відповідною ідентифікацією. Найчастіше гасла висловлювали 

емоції стосовно сучасного періоду, майбутнє у них пов’язується із Європою, а 

учасники протестів – описувались як герої. 

У результаті дослідження встановлено, що ідеологічна 

самоідентифікація лише мінімально присутня в гаслах (0,4%) – таким чином, 

пряме вимірювання ідеологічних уявлень навряд чи дасть задовільні 

результати. Подальші дослідження слід провадити через непряме вимірювання 

ідеологічних уявлень. 
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3.2. Ідентифікація ідеологічних уявлень повсякденної свідомості за 

матеріалами масового опитування  

 

Продовжуючи існуючі традиції досліджень, пропонуємо скористатись 

поширеним атиттюдо-біхевіористським підходом [Converse, 1964; 

Назаров, 2014] до вивчення ідеологічних уявлень повсякденної свідомості. 

Однак, фокус уваги зосередимо не на політичному аспекті, а на більш ширшому 

предметному полі, який включатиме кілька напрямків. На нашу думку, вдалим 

прикладом такого широкого дослідницького поля є пул реформ, ініційованих 

або вже впроваджених в Україні, адже саме у ставленні до потенційних змін 

проявляються погляди оціночного змісту. Зауважимо, що реформи в Україні – 

певним чином перманентний процес, який триває з моменту проголошення 

незалежності. Останній виток змін бере початок у 2014 році, коли було 

створено спеціальний орган – Національну раду реформ [http://reforms.in.ua]. 

Національна рада реформ є спеціальним консультативно-дорадчим органом при 

Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій 

щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх 

реалізації. Здійснюється постійний моніторинг сприйняття реформ населенням 

країни [там само]. Ще до створення даного консультативного органу питання 

оцінки реформ вивчалось в рамках досліджень [Резнік, 2012]. О. Резнік, який 

досліджував проблему поінформованості населення України про проведення 

урядових реформ виявив, що серед першочергових і суспільно значущих 

реформ більшість населення називає реформу охорони здоров’я, реформу 

зайнятості та оплати праці. Важливим висновком його дослідження стало те, 

що інформованість кожної соціально-професійної групи і вікової когорти в 

основному стосується тих реформ, галузева спрямованість яких має 

безпосереднє відношення до професійної компетенції і соціально-вікових 

потреб цих респондентів. Тому у своєму дослідженні зосередимо увагу на 

якнайширшому пулі змін, які охоплюють широкі верстви населення. Ідея 

дослідження ставлення населення до реформ для виявлення їх ідеологічних 
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уявлень, які існують у повсякденній свідомості, полягає у тому, що, аналізуючи 

оцінки тих чи інших реформ, ми потім можемо згрупувати тих, хто поділяє 

схожі погляди. Результати дослідження опубліковано в статті «Ідеологічні 

уявлення в повсякденній свідомості: ідентифікація та пошук детермінант» 

[Білоус, 2017]. 

Емпіричну базу дослідження становлять результати моніторингового 

вимірювання телеаудиторії компанією Kantar TNS на замовлення каналу 

«Україна», проведеного 19-31 липня 2017 року. Опитувальник включав 

авторський блок «Світогляд» для виявлення ідеологічних уявлень повсякденної 

свідомості. Було опитано 1785 респондентів віком 18 років і старше методом 

стандартизованих face-to-face інтерв’ю по місцю проживання респондента на 

всій території України, за виключенням АР Крим та тимчасово 

непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей. Дослідження 

проводилось серед телевізійної аудиторії у містах чисельністю 50 тисяч і 

більше. Такі параметри, як стать, вік, регіон, тип міста і тип підключення 

телевізора квотувались відповідно до даних Державної статистики України. 

Після процедури зважування була сформована загальнонаціональна вибірка 

розміром 1203 осіб (для аналізу в регіональному розрізі вибірка становить 1785 

осіб). Таким чином, на виході отримали дані, репрезентативні для території 

України, за виключенням непідконтрольних територій.  

Респондентам пропонувалось виразити своє ставлення за п’ятибальною 

шкалою Лайкерта до запропонованого переліку актуальних ініціатив та подій у 

країні (див. додаток В). Формулювання було здійснено таким чином, що у разі 

непоінформованості про предмет запитання, респондент міг сформулювати 

своє ставлення в момент інтерв’ю. 

Опитування показало, що найбільш позитивно сприймається введення 

безвізового режиму з ЄС (49,8% респондентів оцінили дану подію «позитивно» 

чи «скоріше, позитивно». На другому місці серед позитивно оцінених ініціатив 

серед значної частини населення (НЕ більшості) – поглиблення співпраці з 

НАТО з метою вступу в цей блок (38,6%), на третьому – введення 75% квот на 
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українському мову в телеефірі (35,7%). Серед ініціатив і подій, які байдуже 

були сприйняті більшою частиною опитаних: проведення Маршу рівності 

(45,2%), заборона на виготовлення, носіння та пропаганду георгіївської стрічки 

(39,1%) та заборона російських сайтів (Однокласники, Вконтакті та інших) 

(38,4%). Негативно сприймаються у суспільстві соціально-економічні зміни: 

медична реформа (68,7% респондентів вказали, що оцінюють цю реформу 

«негативно» або «скоріше, негативно»), земельна (61,3%) та пенсійна (58,4%) 

реформи.  

Здійснимо групування людей, котрі поділяють погляди на соціально 

значимі цінності, оціночний зміст яких ми здійснили вище. Для цього 

застосуємо кластерний аналіз, одне із завдань якого – розробка типології чи 

класифікації. Перш за все, для визначення оптимальної кількості кластерів, 

скористаємось ієрархічним кластерним аналізом (метод Ворда, в якості 

дистанційної міри – квадрат відстані Евкліда, оскільки змінні у нас виміряні в 

одній шкалі, то стандартизацію не застосовуємо). В отриманому звіті по 

спостереженням бачимо, що маємо 1726 валідних спостережень, 59 – 

пропущені. В іншому звіті щодо порядку агломерації кластерів помічаємо, що 

міра відстані між двома кластерами (коефіцієнт) змінюється скачкоподібно на 

1723 кроці. Відтак, вираховуємо оптимальну кількість кластерів як різницю 

кількості спостережень та кількості кроків, після яких коефіцієнт різко 

змінюється: 1726-1723 = 3. Крім того, при пороговій відстані (відстані, при 

перевищені якої будуть об’єднуватись далекі кластери) із значенням 10 на 

дендрограмі також виділяються 3 класи. Тепер, коли ми знайшли оптимальну 

кількість кластерів, перейдемо до наступного кроку – здійснення кластеризації 

методом k-середніх для наших 11 змінних. Для здійснення кластеризації 

збільшили кількість ітерацій до 100 та результат отримали вже на 24-й ітерації. 

Перш ніж перейти до виокремлених кластерів, зазначимо, що у виведеній 

таблиці дисперсійного аналізу (ANOVA) помічаємо, що для змінних «Марш 

рівності» та «Ініціатива заборони абортів» значення F-статистики найменше 

(50,5 та 133,7 відповідно) – тому здійснимо ще одну спробу кластеризації, але 
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за виключенням даних змінних з аналізу. В результаті отримуємо кінцеві 

центри кластерів, згідно яких здійснимо інтерпретацію результатів. Перший 

кластер – найбільш чисельний (39,8%) – включає в себе тих, хто негативно 

ставиться до всього списку запропонованих для оцінки ініціатив та подій, за 

виключенням впровадження безвізового режиму з ЄС, яке нейтрально 

оцінюється. Другий та третій кластери відрізняються лише ставленням до 

впровадження соціальних реформ в Україні, тоді як введення 75% квот на 

українську мову на ТВ, введення безвізового режиму з ЄС, заборону на 

георгіївську стрічку, посилення співробітництва з НАТО вони позитивно 

оцінюють, а заборону російських сайтів – нейтрально. Щодо оцінки соціальних 

реформ, то ті, хто складають другий кластер, а це 27,3%, їх негативно 

оцінюють. В той же час, третій кластер (32,9%) складають ті, хто нейтрально 

ставиться до згаданих соціальних реформ. Таким чином, можемо 

проінтерпретувати перший кластер як «песимістів-антиреформаторів», які 

відхиляють будь-які зміни у суспільстві, вважаючи, що все, що не робиться – то 

на гірше, а саме слово «зміна» чи «реформа» у них викликає внутрішній 

протест. Другий кластер – це ті, хто песимістично оцінюють соціальні реформи 

і мають прозахідні орієнтації – «західний вектор». І, зрештою, третій кластер 

складають ті, хто не лише орієнтовані на західні інституції, а й достатньо 

нейтрально оцінюють соціальні зміни в Україні – «оптимісти-реформатори» (з 

прозахідним ухилом). Розглянемо детальніше соціально-демографічну 

структуру тих, хто входить у виокремлені кластери.  

Ідеологічні уявлення міського населення України за ставленням до змін 

у суспільстві мають помітну регіональну структуру (таблиця 3.2.1). Зокрема, 

«песимістів» найбільше на Півдні (67,5%), на Заході – навпаки, найменше 

(9,3%). В той же час, саме в західному регіоні найбільша частка «оптимістів» 

(51,9%) та тих, хто обирає «західний вектор» (38,7%). Варто відмітити, що 

даний зв’язок регіону із ідеологічними уявленнями статистично значущий (тест 

𝜒2 статистично значущий). 
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Таблиця 3.2.1. 

Групи населення за ідеологічними уявленнями щодо змін у суспільстві, 

регіональна структура*, % 

 

 ПЕСИМІСТИ ЗАХІДНИЙ ВЕКТОР ОПТИМІСТИ 

Київ+Північ 25,1 30,8 44,1 

Схід 57,5 21,2 21,2 

Захід 9,3 38,7 51,9 

Південь 67,5 18,3 14,2 

*Для регіональних показників застосовувалось окреме зважування, яке дозволяє 

здійснювати рівне представлення регіонів, № = 1785 
 

Методологічним обмеженням дослідження є спрямованість на вивчення 

ідеологічних уявлень жителів великих міст (чисельністю 50 тисяч і більше). 

Тим не менш, ідеологічні уявлення варіюються залежно від поселенської 

структури: серед жителів великих міст переважають ті, хто орієнтується на 

«західний вектор», серед жителів середніх міст більше «оптимістів», а серед 

жителів маленьких міст – «песимістів». Припускаємо, що серед жителів сіл 

«песимістів» буде ще більше, однак ця гіпотезу слід перевірити. 

Таблиця 3.2.2. 

Групи населення за ідеологічними уявленнями щодо змін у суспільстві, 

поселенська структура**, % 
 

 ПЕСИМІСТИ ЗАХІДНИЙ ВЕКТОР ОПТИМІСТИ  

500 тис.+ 39,7 33,7 26,6  

100 тис. - 500 тис. 37,8 18,7 43,6  

50 тис. – 100 тис. 43 27,2 29,8  

Всього 39,4 27,1 33,5  

**Для всіх інших показників застосовувалось, № = 1203 

Зеленим/Червоним кольором виділені статистично вищі/нижчі показники на 

рівні 95%, порівняно із всіма опитаними 
 

Ідеологічні уявлення статистично не пов’язані зі статтю респондента і 

рівнем його освіти, але пов’язані із віком. Згідно отриманих даних, серед 
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песимістів переважає старша вікова група, серед оптимістів – молодша. 

Основною частиною песимістів є група 55 і старше, серед оптимістів – група 

18-34 (див. таблицю 3.2.3). 

Таблиця 3.2.3 

Групи населення за ідеологічними уявленнями щодо змін у суспільстві, 

вікова структура**, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Для всіх інших показників застосовувалось, № = 1203 

Зеленим/Червоним кольором виділені статистично вищі/нижчі показники на 

рівні 95%, порівняно із всіма опитаними 

 

Якщо із рівнем освіти не виявлено зв’язку досліджуваних сегментів, то 

із матеріальним становищем сім’ї спостерігається статистично значущий 

зв’язок (таблиця 3.2.4). Бачимо, що респонденти із більш низьким рівнем 

матеріального становища песимістично налаштовані, а серед осіб із середнім 

рівнем матеріального становища більше оптимістів. Більше того, якщо 

подивитись на розподіл сегментів за ідеологічними уявленнями у розрізі 

задоволеності свого матеріального становища, то виявляється, що песимісти не 

задоволені матеріальним становищем у більшій мірі. Тобто, це ті люди, які 

мають недостатній рівень матеріального забезпечення, незадоволені ним, проте 

жодних змін у суспільстві не приймають. 

 

 

 ПЕСИМІСТИ ЗАХІДНИЙ ВЕКТОР ОПТИМІСТИ  

18-24 31,2 21,6 47,2  

25-34 32 22,4 45,6  

35-44 35,8 30,7 33,5  

45-54 41,9 28,8 29,3  

55-64 47,1 26,5 26,5  

65+ 48,3 31,2 20,5  

Всього 39,4 27,1 33,5  
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Таблиця 3.2.4 

Групи населення за ідеологічними уявленнями щодо змін у суспільстві, 

структура за матеріальним становищем сім’ї **, % 

 

 ПЕСИМІСТИ ЗАХІДНИЙ ВЕКТОР ОПТИМІСТИ 

Низький 50,4 30 19,6 

Нижче 

середнього 
38,4 27,3 34,3 

Середній 31,9 24,5 43,6 

Високий 28,3 26,1 45,7 

Всього 39,4 27,1 33,5 

**Для всіх інших показників застосовувалось, № = 1203 

Зеленим/Червоним кольором виділені статистично вищі/нижчі показники на 

рівні 95%, порівняно із всіма опитаними 

 

Попри виявлені відмінності серед виділених сегментів у поселенському, 

віковому та матеріальному вимірах, поділ на представників «західного вектора» 

та «оптимістів» є більш умовним (різниця лише у ставленні до соціальних 

реформ – негативне та нейтральне), ніж фактично дихотомічних сегментів 

«песимісти» і «оптимісти». Тому вдамося до іншого варіанту здійснення 

кластерного аналізу, більш доцільним в даному випадку, − проведення 

дослідження на базі попереднього факторного аналізу, який дозволить 

зменшити кількість змінних. (Перш за все, перевернемо шкалу для запитання 

«Ініціатива заборони абортів не за медичними показниками» таким чином, 

максимальні значення позначатимуть несхвалення даної ініціативи). Методом 

головних компонент із застосуванням процедури обиртання варимакс було 

отримано 3 фактори (див. додаток Г), які пояснюють 61,7% дисперсії 

(доцільність факторного аналізу обумовлюється кореляцією змінних, а також 

значущим показником критерія Бартлета та показником міри адекватності 

вибірки Кайзера Мейера Олкіна (КМО) на рівні 0,8). Збережемо отримані 

фактори: 
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1 фактор – об’єднує ставлення до введення квот на українську мову, 

ініціативу вступу до НАТО, безвіз з ЄС, заборону російських сайтів та 

пропаганду георгіївської стрічки. Інтерпретуємо його «Захід як геополітичний 

вибір» (фактор змістовно об’єднує оцінки геополітичних орієнтацій на Захід 

різного роду та ініціативи, направлені на зменшення російського впливу); 

2 фактор складають оцінки ліберальних реформ економічного характеру 

(земельна, пенсійна та медична реформи не виступають класичними 

економічними реформами, однак зачіпають економічну складову); 

3 фактор об’єднує ставлення до Маршу гідності та до ініціативи 

заборони абортів – тут варто звернути увагу на протилежні знаки змінних. 

Розглянемо окремо зв’язок цих двох змінних (таблиця 3.2.5).  

Таблиця 3.2.5  

Ставлення до Маршу рівності у розрізі ставлення до ініціативи про 

заборону абортів*, % 

 

Проведення Маршу рівності (Київ-прайду) 

Всього 
Негативно 

Скоріше 

негативно 
Байдуже 

Скоріше 

позитивно 
Позитивно 

Ініціатива 

заборони 

абортів не за 

медичними 

показниками 

Позитивно 5,2 5,4 6,4 15,7 48,4 7,7 

Скоріше 

позитивно 
11,6 14,6 13,3 32,5 9,7 14,3 

Негативно 28,4 33,7 37,2 24,1 12,9 32,6 

Скоріше 

негативно 
18,7 35,1 27,1 24,1 9,7 25,5 

Негативно 36,1 11,2 16,0 3,6 19,4 19,9 

* Коефіцієнт кореляції Спірмена статистично значущий і становить -0,223 

 

Бачимо, що серед тих, хто позитивно ставиться до проведення Київ-

прайду найбільша частка тих, хто позитивно ставиться до ініціативи заборони 

абортів. Отже існує певна логічна суперечність: ті, хто в соціальній сфері 

ліберально налаштований щодо проведення Маршів представників ЛГБТ, 

переважно виступає за заборону абортів (консервативна позиція). Таким чином, 
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враховуючи, що на запитання про Марш рівності була більша частка тих, хто 

висловив нейтральну оцінку, усунемо його з аналізу (виявлену логічну 

суперечність доцільно детально вивчити, провівши серію глибинних інтерв’ю).  

Повторно здійснюємо факторний аналіз із замовленням виведення 3 

факторів (підтвердження попередньої факторної структури, за виключенням 

запитання щодо Маршу рівності). Отож, маємо три фактори: геополітична 

орієнтація (40,3% дисперсії), економіка (15,8% дисперсії) та соцієтальна сфера 

(9,7% дисперсії). (Підкреслюємо, що набір індикаторів, які входять в дані 

фактори формувався, виходячи з актуальних змін українського суспільства, 

тому ці індикатори не можуть утворити універсальну методику для вивчення 

ідеологічних уявлень повсякденної свідомості). Отримані фактори 

використаємо в якості змінних кластерного аналізу, кількість яких вирахуємо 

через усі варіанти розміщення для наших 3 факторів. 

Тут варто звернути увагу на те, що деякі дослідники звертають увагу на 

небезпеку застосування такого комбінованого поєднання двох методів (яке 

отримало назву «тандемний підхід») через те, що почергове застосування 

факторного та кластерного аналізів дає на виході результат, який наперед 

визначається неочевидними для дослідника наслідками поєднання згаданих 

вище аналізів. Так, експеримент О. Криштановського [Крыштановский, 2005] 

продемонстрував, що факторний аналіз згладжує відмінності, а проведення на 

його основі кластерного аналізу дає значну кількість помилок (значно більшу, 

ніж у випадку проведення кластерного аналізу на вихідних даних без 

попередніх змін). О. Криштановський пояснює таку ситуацію тим, що методи 

факторного аналізу в статистичних пакетах дають на виході ортогональні 

фактори, застосування яких в подальшому аналізі сумнівне, так як 

«індивідуальні значення факторів мають, як правило, розподіл, близький до 

нормального (за винятком тих факторів, які мають дуже великі навантаження 

для невеликої кількості змінних) – тобто масив факторів для кластеризації 

виступає нічим іншим, як «даними із незалежних змінних із багатовимірним 

нормальним розподілом», а отриманий результат «буде мати досить 
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випадковий характер і його якість буде визначатись лише інтерпретаційними 

здібностями дослідника» [Крыштановский, 2005: с. 187]. 

Однак, існує і альтернативна точка зору, яка виправдовує застосування 

«тандемного підходу», у зв’язку із рядом його переваг, серед яких можна 

виокремити наступні: 1) зменшення розмірності простору (тобто, замість 

великої кількості змінних, які піддаються аналізу, ми досліджуємо «ключові» 

змінні, які почасти є латентними та пояснюють зв’язки у вихідному просторі); 

2) стандартизація шкал (тут мається на увазі, що у результаті факторного 

аналізу ми зберігаємо отримані змінні у стандартизованому вигляді, який 

елімінує відмінності вихідних змінних); 3) вирівнювання ваги шкал (дана 

перевага пов’язана із тим, що у випадку різної навантаженості отриманих 

факторів – коли фактори навантажені різною кількістю змінних – у процесі 

кластеризації без попереднього факторного аналізу частина змінних матиме 

більшу вагу, а частина – меншу.  

У даній методологічній дискусії спробував розібратись Г. Юдин, який 

проаналізувавши всі «за» і «проти» тандемного підходу, прийшов висновку, що 

звинувачення у застосуванні даного підходу досить узагальнені і, насправді, 

доцільно застосовувати «тандемний підхід» (який є кращим, ніж проста 

кластеризація даних чи інші техніки, як от зважування змінних, заміна факторів 

на змінні із найбільшими навантаженнями) при ряді обставин. Дослідник 

зауважує, що «висновок про застосування тандемного підходу доцільно робити, 

виходячи із особливостей наявних даних, головним чином, із їх розподілу», 

крім того, наявність «змістовної моделі» для латентних змінних «може не лише 

зробити застосування тандемного підходу більш виправданим, а й суттєво 

збагатити інтерпретацію» [Юдин, 2017: с. 6-7]. 

Тут варто пояснити дану позицію дослідника. Розподіл змінних, про 

який вказує Г. Юдин, має бути відмінним від стандартного нормального 

розподілу. У цьому випадку будуть відсутні проблеми, про які писав 

О. Криштановський. У нашому випадку змінні, які піддавались факторному 

аналізу, і його результати не мають стандартного нормального розподілу 
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(див. додаток Е), більше того, ми маємо змістовну модель для латентних 

змінних. Так, реалізація теоретичної моделі (зображена на рис. 3.2.1) на 

прикладі запитань з опитувальника – комбінація альтернатив (із об’єднаними 

варіантами «(НЕ)Погоджуюсь» + «Скоріше, (не)погоджуюсь», без врахування 

варіанту «Як погоджуюсь, так і ні») приведена у додатку Д. 

Бачимо, що всього можливо 8 варіантів розміщення ідеологічних 

уявлень, серед яких лише 2 цілком послідовні («Західний вектор – економічний 

лібералізм – соціальний лібералізм» та «Східний вектор – економічний 

консерватизм – соціальний консерватизм»), інші – з тими чи іншими 

варіаціями. Оскільки попередні дослідження (починаючи з Ф. Конверса) 

продемонстрували, що населення не мислить ідеологічно, припускаємо, що 

послідовних «ідеологів» значно менше, ніж тих, хто має варіативні уявлення, 

суміщаючи протилежні погляди у різних вимірах. 
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Рис. 3.2.1.Теоретична модель ідеологічних уявлень за 3 вимірами 

Отож, для здійснення кластерного аналізу методом k-середніх здійснимо 

достатню кількість ітерацій (100 ітерацій) і замовимо вивід 8 кластерів, як і в 

попередньому аналізі. За 10 ітерацій отримали наступний результат кластерних 

центрів (таблиця 3.2.6). 

Таблиця 3.2.6 

Кінцеві центри кластерів 

Кластер 1 2 3 4 

(5) (6) (7) 

5 6 7 8 

геополітична 

орієнтація 
0,35 1,07 0,86 1,12 -0,32 -0,42 -1,12 -0,68 

економіка 1,24 0,88 -0,64 -1,06 1,18 0,68 -0,46 -0,75 

соціальна сфера 1,20 -0,64 0,73 -1,19 -1,44 -0,03 0,88 -0,69 

Частка 

спостережень 
10% 10% 18% 8% 7% 16% 15% 17% 
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Соціальна 

сфера 

Соціальна 
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Варто уточнити, що максимально позитивне значення фактора означає 

максимально позитивну оцінку реформи (для запитання про заборону абортів – 

негативну, через що ми перевернули шкалу) і навпаки: 

геополітична орієнтація: максимально позитивна оцінка – «західний 

вектор», максимально негативна – «східний вектор»; 

економіка: максимально позитивна оцінка – «економічний лібералізм», 

максимально негативна – «економічний консерватизм»; 

соціальна сфера: максимально позитивна оцінка – «соціальний 

лібералізм», максимально негативна – «соціальний консерватизм». 

Бачимо, що отримані кластери в цілому відповідають нашій теоретичної 

моделі (додаток Д), за винятком 5 і 6 кластера, які мають однакову структуру. 

Таким чином, відсутній один прогнозований кластер, який включав в себе 

антизахідну орієнтацію, а також економічний і соціальний лібералізм. 

Проаналізуємо соціально-демографічний склад тих, хто входить у 

виділені кластери (див. таблицю 3.2.7, яка включає 7 сегментів замість 8 

виділених кластерів, так як 5 та 6 кластери об’єднані в один сегмент).  

Послідовні ліберальні погляди, які полягають у виборі західного вектору 

в геополітичному плані, економічно та соціально ліберальних уявленнях щодо 

реформ мають 10% респондентів. Серед них, в основному, молодь 18-24 років 

(18,8%), жителі Києва та Півночі (43,2%), середніх за розміром міст (50,4%). 

Схожі погляди, але із установками на соціальний консерватизм, мають ще 10% 

міського населення України. Це, переважно, чоловіки (55,8%), особи 

середнього віку (31,9%), мешканці Заходу (62,8%), жителі середніх за розміром 

міст (52,2%), особи із середнім рівнем достатку (50,4%), православні 

Київського Патріархату (30,7%). католики (12,3%), респонденти із вищою 

освітою (53,1%) та одружені (75,2%). 

Третій кластер охоплює погляди 18% опитаних. Він характерний для 

тих, хто має консервативні погляди в економічному аспекті, ліберальні в 

соціальному, а в геополітиці орієнтований на Захід. До цього кластеру частіше 
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входять жителі великих міст (62,6%) та православні Київського Патріархату 

(27,1%). 

Наступний кластер охоплює консервативні погляди в економіці та 

соціальній сфері, однак тут присутній західний вектор. Кластер притаманний 

8% опитаних, найчастіше жителям Заходу (61,5%), мешканцям малих міст 

(23,7%) та католикам (29%). Якщо узагальнювати, то ці чотири кластери мають 

прозахідну орієнтацію із досить амбівалентними уявленнями щодо соціальної 

та економічної сфери (за виключенням першого сегменту). Варто відмітити, що 

до них в меншій мірі належать жителі Півдня. 

Наступний блок – із антизахідним вектором, який ми умовно назвемо 

«східним» (Нейтральним його не можна назвати, адже ті, хто належить до 

даних сегментів не поділяє закон про україномовні квоти на ТВ). П’ятий 

кластер утворюють ті, хто має спільні погляди: на економіку – ліберальні, на 

геополітику – Схід, в соціальній сфері – консервативно налаштовані. Даний 

кластер найбільший (адже об’єднує два сегменти із схожим напрямом, але 

різною інтенсивністю прояву факторів) і складає 22,4% вибірки. Власне, 

соціально-демографічний склад даного сегмента статистично не відрізняється 

від середніх значень вибірки. 

Шостий сегмент (економічні консерватори, орієнтовані на Схід, 

соціальні ліберали) становить 15% вибірки. Серед його представників у більшій 

мірі жінки (63,1%), жителі Сходу (42%) та Півдня (40,9%), православні (58,1%) 

та православні Московського Патріархату (19%). 

Сьомий сегмент включає в себе послідовних консерваторів, 

орієнтованих на Схід – таких виявилось 17%. Серед них, у більшій мірі: люди 

старше 65 років (30,2%), жителі Півдня (44,4%), особи із низьким рівнем 

матеріального становища сім’ї (38,9%), а також представники православних 

Московського Патріархату (14%). 

 



159 
 

Таблиця 3.2.7 

Ідеологічні уявлення українців за ставленням до реформ, у соціально-демографічному розрізі, % 

   

P* 

Кластери 

В
сьо

го
 

1 2 3 4 5 (5+6) 6 (7) 7 (8) 

Послідовні 

ліберали 

Ліберали із 

соціально-

консервативни

ми поглядами 

Ліберали із 

економічно-

консервативни

ми поглядами 

Консерватори 

із західним 

вектором 

Консерватори 

із економічно-

ліберальними 

поглядами 

Консерватори 

із соціально-

ліберальними 

поглядами 

Послідовні 

консерватори 

Економічний 

ліберал+ 

Західна 

орієнтація+ 

Соціальний 

лібералізм 

Економічний 

ліберал+ 

Західна 

орієнтація+ 

Соціальний 

консерватизм 

Економічний 

консерватор+ 

Західна 

орієнтація+ 

Соціальний 

лібералізм 

Економічний 

консерватор+ 

Західна 

орієнтація+ 

Соціальний 

консерватизм 

Економічний 

ліберал+ 

Східна 

орієнтація+ 

Соціальний 

консерватизм 

Економічний 

консерватор+ 

Східна 

орієнтація+ 

Соціальний 

лібералізм 

Економічний 

консерватор+ 

Східна 

орієнтація+ 

Соціальний 

консерватизм 

Стать 
Чоловіки 

0,04 
38,9 55,8 42,7 46,7 46,7 36,9 47,7 44,8 

Жінки 61,1 44,2 57,3 53,3 53,3 63,1 52,3 55,2 

Вікові 
групи 

18-24 

<0,001 

18,8 10,6 8,2 8,6 13,8 9,6 7,0 10,8 
25-34 25,0 31,9 18,8 19,4 26,4 17,4 13,6 21,3 

35-44 17,0 17,7 19,3 21,5 20,1 16,3 15,6 18,2 

45-54 17,0 15,0 18,4 16,1 11,9 21,9 14,6 16,1 

55-64 10,7 15,0 16,9 14,0 14,1 19,7 19,1 16,1 

65+ 11,6 9,7 18,4 20,4 13,8 15,2 30,2 17,5 

Вік 
Середній 
вік 

<0,001 41 42 47 47 42 47 52 46 

Регіон  

Київ+ 
Північ 

<0,001 

43,2 30,1 31,2 20,5 25,7 12,9 19,7 25,0 

Схід 24,7 4,4 28,0 7,5 25,9 42,0 29,3 25,2 

Захід 24,0 62,8 26,6 61,5 20,9 4,2 6,6 25,2 

Південь 8,2 2,7 14,2 10,6 27,5 40,9 44,4 24,5 

Тип 
міста 

500k+ 

<0,001 

33,6 38,1 62,6 53,8 47,2 50,0 48,2 48,8 

100k-500k 50,4 52,2 27,7 22,6 42,4 36,7 37,7 38,3 

50k-100k 15,9 9,7 9,7 23,7 10,4 13,3 14,1 12,9 
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Продовження таблиці 3.2.7. 

  P* 

1 2 3 4 5 (5+6) 6 (7) 7 (8) 

В
сьо

го
 

Послідовні 

ліберали 

Ліберали із 
соціально-

консервативним

и поглядами 

Ліберали із 
економічно-

консервативним

и поглядами 

Консерватори 
із західним 

вектором 

Консерватори із 
економічно-

ліберальними 

поглядами 

Консерватори із 
соціально-

ліберальними 

поглядами 

Послідовні 

консерватори 

Матер. 
стан 
сім’ї 

Низький 

<0,001 

16,8 14,2 35,0 28,3 23,4 33,7 38,9 28,5 
Нижче 
середнього 

43,4 29,2 34,0 34,8 34,2 36,5 34,8 35,1 

Середній 35,4 50,4 27,2 32,6 38,7 27,0 23,7 32,7 

Високий 4,4 6,2 3,9 4,3 3,7 2,8 2,5 3,8 
Рівень 
доходу 

на 
особу 

Середній 
рівень 
доходу 

0,512 4821 5117 4646 4665 5319 4726 4951 4928 

Віроспо

відання 

Нерелігійні 

<0,001 

15,9 16,7 13,5 9,7 16,7 12,3 15,0 14,5 

Православ’я  51,3 31,6 47,3 22,6 52,2 58,1 51,5 47,7 
Православ’я 
МП 

8,8 4,4 2,4 8,6 7,4 19,0 14,0 9,4 

Православ’я 
КП 

16,8 30,7 27,1 22,6 14,8 9,5 12,5 18,1 

Католицизм 2,7 12,3 6,8 29,0 4,1 0,6 1,5 6,2 

Інше  4,4 4,4 2,9 7,5 4,8 0,6 5,5 4,1 

Рівень 
освіти 

Середня 
освіта 

0,169 

24,8 15,0 27,1 20,4 25,2 30,2 26,8 25,1 

Середня 
спеціальна 

35,4 31,9 30,4 35,5 34,8 30,2 37,9 33,7 

Вища освіта 39,8 53,1 42,5 44,1 40,0 39,7 35,4 41,2 

Сімей-
ний 
стан 

Одружений/a 

0,219 
64,6 75,2 65,2 71,7 61,9 64,2 67,3 66,1 

Не 
одружений /a 

35,4 24,8 34,8 28,3 38,1 35,8 32,7 33,9 

*p-value – тест 𝜒2 для порівняння категоріальних змінних, t-test для порівняння середніх 
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Варто відмітити, що зафіксовано статистично значуший зв’язок 

(див. табл. 3.2.7) наступних змінних із новоствореною змінною «ідеологічні 

уявлення за ставленням до реформ»: стать, вік, регіон, тип міста, рівень 

матеріального стану родини (категоріальна змінна) та віросповідання. 

Використаємо ці змінні у подальшому регресійному аналізі, де залежна зміна – 

ідеологічні уявлення. На підставі даного аналізу матимемо можливість 

з’ясувати зв’язок виокремлених змінних із ідеологічними уявленнями. Оскільки 

залежна змінна має більше двох категорій, оберемо метод множинної 

мультиноміальної логістичної регресії, яка відображатиме взаємозв’язок між 

ідеологічними уявленнями та рядом незалежних змінних. В якості референтної 

категорії встановимо останню («Послідовний консерватор» із східним 

вектором). 

Таблиця тесту відношення правдоподібності вказує, що усі фактори 

пов’язані із залежною змінною, за виключенням змінної «рівень матеріального 

стану сім’ї». Отримані результати оформимо у вигляді таблиці 3.2.8.  
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Таблиця 3.2.8 

Фактори, пов’язані з ідеологічними уявленнями 

Фактори, пов'язані з ідеологічними 

уявленнями 

Співвідношення шансів, 

95% довірчий інтервал 

Послідовний ліберал vs Послідовний консерватор 

Вік (у роках) 0,96 [0,95 – 0,98] 

Чоловіча стать (референтна – жіноча стать) 0,55 [0,33 – 0,90] 

Регіон 

Київ+Північ (реф. = Південь) 12 [4,00 – 35,93] 

Схід (реф. = Південь) 4,83 [1,58 – 14,77] 

Захід (реф. = Південь) 21,12 [5,23 – 85,22] 

Ліберал із соціально-консервативними поглядами vs Послідовний консерватор 

Вік (у роках) 0,99 [0,95 – 0,99] 

Регіон 
Київ+Північ (реф. = Південь) 22,96 [4,54 – 116,26] 

Захід (реф. = Південь) 162,49 [27,09 – 974,35] 
Ліберал із економічно-консервативними поглядами vs Послідовний консерватор 

Вік (у роках) 0,98 [0,97 – 0,99] 

Регіон 

Київ+Північ (реф. = Південь) 4,52 [2,19 – 9,34] 

Схід (реф. = Південь) 2,25 [1,09 – 4,62] 

Захід (реф. = Південь) 12,83 [4,3 – 38,23] 

Тип міста 500 тис.+ (реф. = 50-100 тис.) 2,6 [1,32 – 5,13] 

Віросповідання: Православ’я КП (реф. = інше) 4,85 [1,51 – 15,54] 
Консерватор із західним вектором vs Послідовний консерватор 

Регіон 
Київ+Північ (реф. = Південь) 4,2 [1,53 – 11,55] 

Захід (реф. = Південь) 25,46 [6,95 – 93,26] 

Тип міста 100-500 тис. (реф. = 50-100 тис.) 0,37 [0,16 – 0,85] 

Консерватор із економічно-ліберальними поглядами vs Послідовний консерватор 

Вік (у роках) 0,97 [0,96 – 0,98] 

Регіон 
Київ+Північ (реф. = Південь) 2,17 [1,22 – 3,79] 

Захід (реф. = Південь) 5,56 [2,12 – 14,63] 
Консерватор із соціально- ліберальними поглядами vs Послідовний консерватор 

Вік (у роках) 0,98 [0,97 – 0,99] 

Чоловіча стать (референтна – жіноча стать) 0,59 [0,39 – 0,92] 

Схід (реф. = Південь) 1,79 [1,03 – 3,13] 

Віросповідання Православ’я (реф. = інше) 0,14 [0,02 – 0,78] 

Православ’я МП (реф. = інше) 0,10 [0,02 – 0,62] 

 

Бачимо, що із зростанням віку шанси бути послідовним лібералом 

зменшуються, у порівнянні із опорною категорією – «послідовний 

консерватор». Також у чоловіків менші шанси бути послідовним лібералом, у 

порівнянні із жінками. Натомість, у тих, хто проживає у Західному регіоні у 21 
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раз вищі шанси бути послідовним лібералом, ніж серед жителів Півдня (вищі 

шанси і в жителів Сходу – у 4,8 раз, Півночі – у 12 разів). Співвідношення 

шансів бути лібералом, орієнтованому на Захід, із соціально-консервативними 

поглядами скоріше зменшуються з віком, але зростають у випадку проживання 

в північному та західному регіонах. Проживання на Півночі, Сході та Заході у 

середніх містах (100-500 тис.), сповідування православ’я Київського 

Патріархату збільшують шанси на приналежність до лібералів із економічно-

консервативними поглядами, порівняно із приналежністю до послідовних 

консерваторів. Співвідношення шансів бути консерватором із економічно-

ліберальними поглядами чи з орієнтацією на Захід вищі у тих, хто проживає на 

Півночі та Заході країни. І, зрештою, співвідношення шансів бути 

консерватором із соціально-ліберальними поглядами (порівняно із шансами 

бути послідовним консерватором) зменшуються з віком, нижчі серед чоловіків, 

серед православних (як серед тих, хто не розрізняє патріархат, так і серед 

прихильників Московського Патріархату у порівняно із іншими 

віросповіданнями), але є вищими на Сході (порівняно із Півднем). Таким 

чином, основними предикторами ідеологічних уявлень є регіон проживання та 

вік респондента. 

Отже, дослідження сприйняття реформ населенням дозволяє з’ясувати 

основні наявні ідеологічні уявлення повсякденної свідомості, які проявляються 

через оціночне ставлення до реформ. Слід звернути увагу на те, що будь-яка 

реформа включає кілька компонент, які можуть мати різне сприйняття, 

включаючи і полярні позиції серед одних і тих же респондентів. Однак, 

пропонуючи висловити ставлення до певної реформи, ми стимулюємо 

респондента дати одну загальну оцінку. Тим не менш, в подальших 

експериментах на більш ширших вибірках, які включатимуть і сільське 

населення, можна спробувати здійснити вимірювати ставлення до реформи 

через оцінку її окремих основних положень.  

Встановлено, що окремі реформи сприймаються більшою частиною 

опитаних позитивно (введення безвізового режиму з ЄС, поглиблення співпраці 
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з НАТО), окремі – байдуже (проведення Маршу рівності, заборона на 

виготовлення, носіння та пропаганду георгіївської стрічки), інші – негативно 

(медична, земельна та пенсійна реформи). Сегментація населення, яке має 

схожі оціночні судження щодо згаданих реформ, тобто групування за 

ідеологічними уявленнями, може мати варіативні формати. Було здійснено два 

способи сегментації: за першим виокремили протилежні групи «песимістів» і 

«оптимістів», а також представників «західного вектора», яким байдужі усі 

реформи, за винятком геополітичних. За другим способом сегментації, який має 

більший евристичний потенціал, отримали більш дрібні сегменти, які 

включають у себе 3 виміри: геополітику, економічну та соціальну сфери. 

Відтак, можемо говорити про полярні позиції – «послідовних лібералів» 

(орієнтованих на Захід) та «послідовних консерваторів» (які виступають проти 

Заходу), між якими знаходяться проміжні типи із акцентами на той чи інший 

аспект, всього 8 позицій у теоретичній моделі та 7 – в емпіричній. Аналіз 

чинників впливу на вибір тих чи інших ідеологічних уявлень продемонстрував, 

що найбільш вагомим є регіон проживання та вік. 

Разом з тим, слід підкреслити, що дослідження, проведене за такою 

технікою, дозволяє зробити висновок лише про ситуативні уявлення в 

конкретному соціокультурному середовищі.  

Ми ж у своєму дослідженні застосуємо методику С. Фельдмана (також 

увійшла в авторський блок «Світогляд»), який запропонував перелік 

переконань, котрі є гарним еталоном класичних ліберальних переконань, 

відштовхуючись від якого, спробуємо з’ясувати існуючі переконання українців 

(було здійснено застосування методики С. Фельдмана для вивчення 

ідеологічних уявлень повсякденної свідомості молоді – вперше результати 

представлено у статі «Ідентифікація ідеологічних уявлень щодо економічної 

сфери в повсякденній свідомості молоді: тестування методики» [Білоус, 2017]).  

Одновимірні розподіли відповідей представників міського населення 

України, старше 18 років, на запитання даної методики наведені в таблиці 3.2.9. 
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Таблиця 3.2.9. 

Розподіл відповідей на запитання: «Я зараз зачитаю ряд тверджень про 

трудову етику, досягнення успіху і ролі уряду в державі. Скажіть, будь ласка, 

в якій мірі Ви згодні чи не згодні з кожним із цих тверджень», %  

 Повністю Скоріше Як 

згоден, 
так і ні 

Скоріше Повністю 

ЗГОДЕН НЕ ЗГОДЕН 

ЕКОНОМІЧНИЙ ІНДИВІДУАЛІЗМ      
1. Навіть якщо люди амбіційні, вони часто 
не можуть добитись успіху 

14,8 41,2 
31,6 

10,1 2,1 
56 12,2 

2. Якщо люди наполегливо працюють, 
вони майже завжди отримують те, що 
хочуть 

10,9 30,4 
33,9 

20,8 3,6 

41,4 24,5 

3. Навіть якщо люди дуже стараються, 
вони часто не можуть досягти своїх цілей 

21,6 40,5 
24,8 

9,6 3,2 

52,2 12,8 

4. Кожний, хто готовий багато працювати, 
має хороші шанси на успіх 

10,2 30 
36 

18,5 4,9 

40,2 23,4 
5. Важка робота дає невелику гарантію 
успіху 

16 33,6 
31,5 

14,4 4,2 
49,6 18,7 

6. Більшість людей, які не досягають 
успіху, повинні звинувачувати не 
державу, а себе 

9,4 24,1 
46,8 

15,4 3,7 

33,6 19,1 

РІВНІСТЬ МОЖЛИВОСТЕЙ  
7. Деякі люди краще керують і їм варто 
дозволити це робити 

15,4 40,2 
32,3 

10,3 1,6 

55,6 11,9 

8. Одна із найбільших проблем в країні 
полягає в тому, що не у всіх рівні 
можливості 

22 37,2 
29,4 

9,4 1,6 

59,3 11 

9. Якби людей вважали більш рівними, у 
нас в країні було б менше проблем 

16,5 37,4 
31,9 

11,9 2 

53,9 13,9 
10. Ми повинні відмовитись від прагнення 
до рівності, так як люди різні за своєю 
природою 

7,4 24,8 
40,7 

19,3 7,4 

32,3 26,7 

11. Наше суспільство має робити все, що 
потрібно для того, щоб забезпечити 
кожному рівні можливості для успіху 

21,1 39,2 
30,4 

6,9 2,1 

60,3 9 

12. Деяких людей частіше не допускають 
до занять важливих позицій в суспільстві 

6,4 30,7 
53,7 

7,5 1,6 
37,1 9,1 

СИСТЕМА ВІЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 

. 

13. Введення урядового регулювання 
бізнесу не ставить під загрозу особисту 
свободу 

8,7 25,5 
45 

16,4 4,2 

34,2 20,6 

14. Урядове регулювання створює значну 
тяганину та надто багато проблем 

12,8 36,7 
39,4 

9,3 1,5 
49,4 10,8 

15. Чим менше уряд буде включений в 
бізнес і економіку, тим краще буде для 
країни 

16,4 33 
38 

9,7 2,6 

49,4 12,4 

16. Існує багато товарів та послуг, які 
ніколи не будуть доступними для простих 
людей без втручання уряду 

22,8 32,9 
33,2 

8,8 2,1 

55,7 10,9 

17. Не повинно бути державного 
втручання в бізнес і торгівлю 

12,2 30 
44,2 

11,8 1,7 
42,3 13,5 



166 
 

Перш, ніж розпочати аналіз індикаторів в межах кожного блоку, 

перекодуємо шкали запитань таким чином, щоб максимальне значення 

відповідало максимальному вираженню досліджуваної ознаки: індивідуалізму, 

рівності можливості та підтримки системи вільного підприємництва. 

У результаті проведеного факторного аналізу та аналізу надійності шкал 

(𝛼 Кронбаха) було вирішено зменшити кількість пунктів всередині кожної 

шкали. Таким чином, ознака «економічний індивідуалізм» вимірюється за 

запитаннями № 2, № 4 та № 6, ознака «рівність можливостей» ‒ за запитаннями 

№ 8, № 9 та № 11, а ознака «підтримка системи вільного підприємництва» ‒ за 

запитаннями № 14, № 15 та № 17. Характеристики оптимізованих шкал 

наведено у таблиці 3.2.10. 

Таблиця 3.2.10 

Характеристика шкал для вимірювання ідеологічних уявлень в 

економічній сфері 

Вимірювана ознака 

Середнє 

значення за 

фактором 

Усереднена 

кореляція 

Пірсона між 

пунктами шкали 

α Кронбаха 

(перекладена 

методика, 

оптимізована) 

α Кронбаха 

(оригінальна 

методика) 

Економічний 

індивідуалізм 
3,23 0,296 0,558 0,65 

Рівність можливостей 3,65 0,348 0,616 0,72 

Підтримка системи 

вільного 

підприємництва 

3,47 0,256 0,507 0,63 

 

Бачимо, що в оригінальній методиці ознаки які оцінюються 

наближаються до достатнього рівня надійності. Отримані дані за нашою 

вибіркою свідчать про нижчі показники надійності-узгодженості, ніж в 

оригінальній методиці при тому, що частина пунктів взагалі була відкинута. 

Таким чином, надійність вимірювання ознак «економічний індивідуалізм», 

«рівність можливостей», а також ознаки «підтримка системи вільного 

підприємництва» в перекладеній методиці є досить посередньою. Тим не менш, 

була здійснена перевірка відтвореності факторної структури оптимізованої 

методики через здійснення конфірматорного факторного аналізу методом 
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максимальної правдоподібності в середовищі R за допомогою пакета lavaan 

[lavaan]. 

Результати здійсненого аналізу (навантаження запитань на фактори і 

частина пояснювальної дисперсії) наведені у таблиці 3.2.11.  

Таблиця 3.2.11 

 

Результати конфірматорного факторного аналізу модифікованої методики 

 

Фактор Запитання 𝝀 𝑹𝟐 p-value 

Економічний 

індивідуалізм 

 

Якщо люди наполегливо працюють, 

вони майже завжди отримують те, 

що хочуть 

0,699 0,343 0,0001 

Кожний, хто готовий багато 

працювати, має хороші шанси на 

успіх 
0,683 0,367 0,0001 

Більшість людей, які не досягають 

успіху, повинні звинувачувати не 

державу, а себе 

0,702 0,248 0,0001 

Рівність 

можливостей 

 

Одна із найбільших проблем в країні 

полягає в тому, що не у всіх рівні 

можливості 

0,497 0,459 0,0001 

Якби людей вважали більш рівними, 

у нас в країні було б менше проблем 
0,589 0,369 0,0001 

Наше суспільство має робити все, 

що потрібно для того, щоб 

забезпечити кожному рівні 

можливості для успіху 

0,690 0,227 0,0001 

Підтримка 

системи 

вільного 

підприємництва 

Урядове регулювання створює 

значну тяганину та надто багато 

проблем 

0,580 0,281 0,0001 

Чим менше уряд буде включений в 

бізнес і економіку, тим краще буде 

для країни 

0,685 0,269 0,0001 

Не повинно бути державного 

втручання в бізнес і торгівлю 
0,636 0,234 0,0001 

Економічні 

ідеологічні 

уявлення 

Економічний індивідуалізм 0,365 0,319 0,0001 

Рівність можливостей 0,421 0,352 0,0001 

Підтримка системи вільного 

підприємництва 
0,227 0,261 0,0001 

𝜒2=456, 98 при 24 ступенях свободи, p-value<0,0001, CFI=0,794, SRMR=0,05 
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Таким чином, отримана модель має недостаню відповідність даним 

(індекс показника відповідності CFI менше 0,9, при тому, що стандартизований 

середньоквадратичний залишок SRMR свідчить про задовільну відповідність. 

Тому оцінки параметрів моделі можуть бути зміщеними. 

Для перевірки зв’язку досліджуваних ідеологічних уявлень із соціально-

демографічними змінними сконструюємо адитивний індекс, який 

варіюватиметься від 1 до 3, де 1 – вказуватиме на позицію консерватора, 2 – 

нейтральну позицію, а 3 – ліберальну позицію у сфері ідеологічних уявлень в 

економічній сфері. 

Кореляційний аналіз ідеологічних уявлень щодо економічної сфери із 

рядом соціально-демографічних змінних продемонстрував статистично 

значимий зв’язок для окремих випадків. Зокрема, встановлено, що уявлення 

стосовно економічного індивідуалізму пов’язані із матеріальним станом 

респондента, місця його місцем проживання (в поселенському та 

територіальному розрізах), крім того, прослідковується статистично значимий 

зв’язок із виділеними раніше сегментами за ставленням до реформ.  

Таблиця 3.2.12  

Зв’язок економічного індивідуалізму з рівнем матеріального становища 

сім’ї респондента, % 
 Оцінка рівня матеріального становища сім’ї 

Всього Дуже 

низький 
Низький 

Нижче 

среднего 
Середній 

Вище 

середнього 

Е
к
о
н

о
м

іч
н

и
й

 і
н

д
и

в
ід

у
ал

із
м

 Слабко 

виражений, 

консервативна 

позиція 

38,8 31,6 26,6 24,4 22,2 27,6 

Помірно 

виражений, 

нейтральна 

позиція 

26,2 22,2 20,6 20,8 11,1 21,0 

Сильно 

виражений, 

ліберальна 

позиція 

35,0 46,2 52,9 54,8 66,7 51,4 

χ2статистично значимий на рівні 0,05 
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Бачимо, що респондентам із більш високим рівнем доходу притаманні 

ліберальні погляди, із меншим доходом – консервативні. 

Що стосується поселенського розподілу, то серед жителів великих міст 

більше тих, хто має консервативні думки, і слабко виражений економічний 

індивідуалізм (32,2% проти 26,1% серед жителів невеликих міст розміром 50-

100 тисяч осіб). Серед жителів середніх міст розміром 100-500 тисяч осіб 

значно переважають ліберальні погляди. У регіональному розрізі також були 

помічені відмінності: жителі Заходу мають найбільш ліберальні погляди, а от 

жителі Півдня – найконсервативніші. 

Таблиця 3.2.13 

Уявлення міського населення стосовно економічного індивідуалізму,  

в регіональному розрізі, % 

 Регіон 
Всього 

Київ+Північ Схід Захід Південь 

Економічний 

індивідуалізм 

Слабко 

виражений, 

консервативна 

позиція 

27,5 25,3 27,6 33,8 28,5 

Помірно 

виражений, 

нейтральна позиція 

22,3 23,3 13,5 20,9 19,9 

Сильно виражений, 

ліберальна позиція 
50,2 51,5 59,0 45,4 52,5 

𝜒2статистично значимий на рівні 0,0001 

 

Цікаво прослідкувати зв’язок поглядів щодо економічного 

індивідуалізму із попередньо виокремленою класифікацією ідеологічних 

уявлень за 3 вимірами (геополітика, економіка, соціальна сфера). Згідно 

отриманих даних, встановлено наявність слабкого зв’язку між даними 

змінними. Змістовно маємо, що послідовні ліберали, ліберали із соціально-

консервативними поглядами та консерватори, які мають західну орієнтацію, 

мають сильно виражений економічний індивідуалізм. Більше того, серед 

останніх частка економічних індивідуалістів є найвищою, вищою ніж у 
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послідовних лібералів (61,1% проти 56,8%). Таким чином, геополітична 

орієнтація на Захід є вагомим чинником впливу на погляди щодо економічного 

індивідуалізму. Однак, слід звернути увагу, що серед лібералів із економічно-

консервативними поглядами сильніше виражена консервативна позиція у плані 

економічного індивідуалізму – у більшій мірі, ніж серед представників інших 

сегментів.  

Таблиця 3.2.14  

Уявлення міського населення стосовно економічного індивідуалізму, серед 

представників ідеологічних уявлень щодо реформ (3-вимірна 

ідентифікація),% 

 
 Ідентифікація за 3 вимірами  

П
о
сл

ід
о
в
н

і 
л
іб

ер
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и
 

Л
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о
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о
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о
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о
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о
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В
сь

о
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Е
к
о
н

о
м

іч
н

и
й

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

із
м

 Слабко виражений, 

консервативна позиція 
16,2 22,8 32,0 23,3 30,0 31,3 26,4 27,4 

Помірно виражений, 

нейтральна позиція 
27,0 16,7 21,8 15,6 21,9 15,6 27,4 21,3 

Сильно виражений, ліберальна 

позиція 
56,8 60,5 46,1 61,1 48,1 53,1 46,2 51,2 

𝜒2статистично значимий на рівні 0,007 

 

Уявлення щодо іншого аспекту економічної сфери – рівності 

можливостей – пов’язані із місцем проживання респондента, крім того, 

прослідковується статистично значимий зв’язок із виділеними раніше 

сегментами за ставленням до реформ. Зокрема, серед жителів Заходу у 

найбільшій мірі виражена ліберальна позиція щодо рівності можливостей 
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(81%), тоді як серед жителів Сходу – в найменшій (69,8%). Нейтральна позиція 

в найбільшій мірі виражена серед жителів Півночі та Києва (19,3%).  

Таблиця 3.2.15 

Уявлення міського населення стосовно рівності можливостей,  

в регіональному розрізі, % 

 Регіон 
Всього 

Київ+Північ Схід Захід Південь 

Р
ів

н
іс

ть
 

м
о

ж
л
и

в
о

с
те

й
 Слабко виражена, 

консервативна 

позиція 

10,6 15,3 8,4 11,3 11,4 

Помірно виражена, 

нейтральна позиція 
19,3 14,9 10,6 15,3 15,1 

Сильно виражена, 

ліберальна позиція 
70,1 69,8 81,0 73,4 73,6 

𝜒2статистично значимий на рівні 0,0001 

Стосовно ставлення до рівності можливостей серед представників 

ідеологічних уявлень, яких ми виділили за 3 сферами, то помітна наступна 

тенденція: респонденти із консервативними ідеологічними поглядами (ліберали 

із економічно-консервативними поглядами, консерватори із соціально-

ліберальними поглядами, послідовні консерватори) тяжіють до того, щоб 

виступати за рівність можливостей.  

Таблиця 3.2.16 

Уявлення міського населення стосовно рівності можливостей, серед 

представників ідеологічних уявлень щодо реформ (3-вимірна 

ідентифікація), % 

 Ідентифікація за 3 вимірами 
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о
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м
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о
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 Слабко виражена, консервативна 

позиція 14,9 9,7 7,3 17,6 16,3 10,7 8,1 11,8 

Помірно виражена, нейтральна позиція 18,4 15,9 14,1 12,1 18,1 13,5 15,7 15,7 

Сильно виражена, ліберальна позиція 66,7 74,3 78,6 70,3 65,6 75,8 76,1 72,5 

𝜒2статистично значимий на рівні 0,038 
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Зрештою, уявлення щодо іншого аспекту економічної сфери – свободи 

вільного підприємництва – пов’язані із місцем проживання респондента. 

Встановлено, що ті, хто проживає у малих містах, тяжіє в більшій мірі до 

схвалення свободи вільного підприємництва. Жителі великих міст навпаки, 

частіше обирають більш консервативні позиції. У регіональному розрізі 

погляди варіюються наступним чином: жителі Сходу найчастіше виражають 

схильність обирати ліберальні позиції, жителі Півночі – навпаки, 

консервативні, в той ж час мешканці Заходу та Півдня мають схожий профіль 

щодо уявлень стосовно свободи вільного підприємництва (див. табл. 3.2.17). 

Таблиця 3.2.17 

Уявлення міського населення стосовно рівності можливостей,  

в регіональному розрізі, % 

 Регіон 
Всього 

Київ+Північ Схід Захід Південь 

Свобода 

підприємництва 

Слабко виражена, 

консервативна 

позиція 

16,7 10,6 12,8 14,3 13,6 

Помірно виражена, 

нейтральна позиція 
27,5 16,9 20,5 19,5 21,1 

Сильно виражена, 

ліберальна позиція 
55,9 72,6 66,7 66,2 73,6 

𝜒2статистично значимий на рівні 0,0001 

 

Таким чином, ми з’ясували потенціал методики С. Фельдмана для 

виявлення ключових переконань щодо економічної сфери, які мають 

ідеологічний характер. Дана методика, яка дозволяла отримати статистично 

прийнятні результати при дослідженні американського суспільства, 

недостатньо добре працює для дослідження уявлень українського суспільства. 

Разом з тим, оптимізована методика, яка включає найбільш надійні індикатори 

для вимірювання уявлень економічної сфери, засвідчує схильність населення до 
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орієнтації на рівність можливостей, яка варіюється в регіональному розрізі. 

Крім того, встановлено, що українці в меншій мірі схильні до економічного 

індивідуалізму, обираючи швидше нейтральну позицію. Погляди на 

економічний індивідуалізм обумовлені матеріальним станом суб’єкта – особи із 

меншими доходами демонструють швидше консервативні погляди, з вищими 

доходами – ліберальні погляди. Вимірювання орієнтації на систему вільного 

підприємництва продемонструвало найнижчу надійність в силу слабкості 

кореляції між пунктами шкали. Наявність статистично значимого зв’язку 

ідеологічних уявлень повсякденної свідомості із окремими зовнішніми 

критеріями засвідчив, що переконання значно варіюються в регіональному 

розрізі. Цікавим є те, що рівність можливостей та економічний індивідуалізм 

статистично пов’язані із виділеними раніше типами ідеологічних уявлень 

повсякденної свідомості, виділених за орієнтаціями на реформи. 

Якщо методика С. Фельдмана спрямована на з’ясування переконань 

ідеологічних уявлень повсякденної свідомості в економічній сфері, то для 

з’ясування усього простору ідеологічних уявлень доцільно скористатись 

методикою, яку запропонував та обґрунтував В. Хмелько – для діагностики 

соціальної направленості особистості (описана у підрозділі 2.2). Для цього в 

блок опитування включили запитання методики: 

1. Скажіть, будь ласка, якою мірою Ви задоволені наступними 

аспектами Вашого життя (Відповідь по кожному рядку) та 

2. Виберіть до 7 найважливіших для Вас аспектів життя. 

Список включав 21 життєву ситуацію, серед яких: стан здоров’я; 

подружнє, особисте життя; розвиток і поведінка дітей; матеріальна 

забезпеченість; житлові умови, побут; стан природного середовища; робота (за 

спеціальністю); ставлення оточуючих; благоустрій міста; відпочинок, розваги; 

ставлення до оточуючих; особисті якості друзів; мистецтво, література; освіта, 

навчання; особиста незалежність; громадська робота; особистий спокій; 

розвиток здібностей; суспільне визнання; творчість (на дозвіллі) та можливість 

стати керівником. 
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За даним списком життєвих ситуацій за формулою (див. формулу 2.2.1) 

обраховують когнітивну значимість конкретної ситуації для тієї чи іншої 

соціальної групи.  

Простий одновимірний розподіл результатів відповідей міського 

населення України, яке проживає у населених пунктах чисельністю 50 тисяч і 

більше, представлені у таблиці 3.2.18. Бачимо, що серед життєвих ситуацій, які 

увійшли у верхній список за рангом, представлені ті, які репрезентують окремі 

блоки-категорії: найбільш суттєві презентації основних сфер життя (сімейне 

життя), найзагальніші матеріальні умови життя (матеріальна забезпеченість та 

стан здоров’я) та аспекти безпосередніх соціальних умов і соціальних проявів 

життєдіяльності людини у взаєминах із іншими (розвиток і поведінка дітей) 
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Таблиця 3.2.18 

Когнітивна значимість життєвих ситуацій 

Життєва ситуація Ранг %* 

Стан здоров’я 1 90,3% 

Матеріальна забезпеченість 2 82,9% 

Подружнє, особисте життя 3 82,4% 

Розвиток і поведінка дітей 4 79,5% 

Житлові умови, побут 5 78,3% 

Робота (за спеціальністю) 6 67,8% 

Особистий спокій 7 60,9% 

Особиста незалежність 8 60,2% 

Стан природного середовища 9 59,5% 

Відпочинок, розваги 10 59,4% 

Особисті якості друзів 11 58,0% 

Ставлення оточуючих 12 57,9% 

Благоустрій міста 13 54,8% 

Ставлення до оточуючих 14 54,3% 

Можливість стати керівником 15 54,3% 

Освіта, навчання 16 54,2% 

Розвиток здібностей 17 54,0% 

Суспільне визнання 18 52,6% 

Творчість (на дозвіллі) 19 52,4% 

Громадська робота 20 52,3% 

Мистецтво, література 21 51,7% 

*Індекс варіюється від 0 до 1, однак його продемонстрували у відсотковому 

форматі ( %) 

 

Можемо припустити, що, виходячи із соціальної направленості 

особистості, структуруються й ідеологічні уявлення повсякденної свідомості. 



176 
 

Механізм структурації наступний: залежно від рангу фіксованих диспозицій 

індивіда варіюється і сила вираженості та важливості ідеологічних уявлень. 

Тобто, якщо диспозиція щодо матеріальної забезпеченості є однією із 

найважливіших (№2 за рангом), то ідеологічні уявлення щодо даної сфери є 

також одні із найвагоміших серед ряду інших ідеологічних уявлень. 

Розгляд ієрархії цінностей групи населення є цікавішим, якщо здійснити 

його у порівнянні із відповідними ціннісними орієнтаціями іншої групи. Саме 

тому здійснимо порівняння за даними критерієм носіїв різних ідеологічних 

уявлень, які ми попередньо виокремлювали. Зокрема, порівняємо структуру 

ціннісних орієнтацій «послідовних лібералів» та «послідовних консерваторів». 
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Таблиця 3.2.19 

Порівняння когнітивної значимості аспектів життєвих ситуацій для 

представників протилежних ідеологічних уявлень 

 

Уся 

вибірка 

(С) 

Послідовні 

ліберали 

(С1) 

Ранг 

(С1) 

Послідовні 

консерватори 

(С2) 

Ранг 

(С2) 

Модуль різниці 

індексів між 

двома групами 

(С1-С2) 

Стан здоров’я 0,90 0,88 1 0,91 1 0,03 

Матеріальна 

забезпеченість 
0,83 0,83 2 0,87 2 0,04 

Подружнє, 

особисте життя 
0,82 0,83 2 0,83 3 0,00 

Розвиток і 

поведінка дітей 
0,79 0,78 4 0,81 5 0,04 

Житлові умови, 

побут 
0,78 0,73 5 0,82 4 0,08** 

Робота (за 

спеціальністю) 
0,68 0,69 6 0,71 6 0,02 

Особистий спокій 0,61 0,60 9 0,59 9 0,01 

Особиста 

незалежність 
0,60 0,62 8 0,60 8 0,02 

Стан природного 

середовища 
0,60 0,59 10 0,66 7 0,08** 

Відпочинок, 

розваги 
0,59 0,63 7 0,56 12 0,07* 

Особисті якості 

друзів 
0,58 0,59 10 0,55 13 0,04 

Ставлення 

оточуючих 
0,58 0,57 12 0,59 9 0,01 

Благоустрій міста 0,55 0,56 13 0,57 11 0,01 

Ставлення до 

оточуючих 
0,54 0,56 13 0,53 15 0,02 

Можливість стати 

керівником 
0,54 0,54 17 0,51 17 0,03 

Освіта, навчання 0,54 0,55 15 0,54 14 0,01 

Розвиток 

здібностей 
0,54 0,55 15 0,53 15 0,02 

Суспільне 

визнання 
0,53 0,53 18 0,51 17 0,02 

Творчість (на 

дозвіллі) 
0,52 0,52 19 0,51 17 0,01 

Громадська 

робота 
0,52 0,51 21 0,51 17 0,00 

Мистецтво, 

література 
0,52 0,52 19 0,51 17 0,01 

Статистична значимість відмінностей: p<0,05 = *; p<0,01 = **;  

p<0,001 = *** 
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За даними порівняння когнітивної значимості 21 аспекту життєвої 

ситуації для представників протилежних ідеологічних уявлень – «послідовних 

лібералів» та «послідовних консерваторів» (див. табл. 3.2.19) бачимо, що 

цінність переважної більшості аспектів життєвих ситуацій визначається 

прихильниками ідеологічних уявлень статистично однаково. Тим не менше, 

зафіксовані і певні відмінності, зокрема щодо аспектів «Житлові умови, побут», 

«Стан природного середовища», «Відпочинок, розваги». З’ясувалось, що ті, 

чию ідеологічну приналежність на підставі попередньо здійсненого аналізу ми 

ідентифікували як «послідовні ліберали» оцінюють житлові умови нижче 

(індекс становить 0,73), ніж усе суспільство загалом (0,78), та значно нижче у 

порівнянні із тими, чию ідеологічну приналежність ми визначили як 

«послідовні консерватори» (0,82). Крім того, у плані такого аспекту як «стан 

природного середовища» виявилось, що «послідовні ліберали» не 

відрізняються за своїми оцінками від опитаного загалу (0,59 та 0,6), тоді як 

«послідовні консерватори» оцінюють важливість природного середовища 

значно вище (0,66). Щодо життєвої ситуації «відпочинок, розваги», то також 

існує різниця на рівні 0,05 в оцінках «послідовних лібералів» та «послідовних 

консерваторів»: якщо перші оцінюють значимість даної життєвої ситуації вище, 

ніж суспільство загалом (0,63 проти 0,59), то другі – значно нижче (0,56). Таким 

чином, якщо для послідовних лібералів більш важливим є когнітивна цінність 

відпочинку та розваг, то для послідовних консерваторів більш важливим є 

когнітивна цінність природного середовища та житлових умов.  

Емоційно-мотиваційну значимість аспектів життєвих ситуацій 

В. Хмелько пропонує вимірювати через пошук коефіцієнтів регресії для різних 

груп, які досліджуються. Соціолог користувався постулатом Здравомислова – 

Ядова про значимість елементів робочої ситуації для задоволеності працею, 

який переніс на систему задоволеності життям та його окремих складових 

(життєвих ситуацій): «емотивна значимість якогось аспекта життєвої ситуації 

тим є вищою, чим сильніше ступінь задоволеності саме цим аспектом впливає 

на загальне задоволення життям в цілому» [Хмелько, 1988: с. 132]. 
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Побудуємо рівняння регресії, в якому залежною змінною виступить 

задоволеність життям в цілому, а незалежними змінними – задоволеність 

окремими аспектами життєвих ситуацій для представників різних ідеологічних 

напрямків.  

В обох випадках Ф-критерій Фішера є значущим на рівні 0,001, що 

свідчить про те, що введені фактори пояснюють певну, відмінну від нуля 

частку дисперсії залежної змінної – загальної задоволеності життям, що, в свою 

чергу, дає усі підстави інтерпретувати рівняння регресій.  

Коротка інформація про отримані моделі (для «послідовних лібералів» 

та «послідовних консерваторів») свідчить про те, що коефіцієнт множинної 

кореляції між усіма факторами і залежною змінною становить для лібералів 

0,707, для консерваторів – 0,680, коефіцієнти детермінації 𝑅2 становлять 0,5 та 

0,4, відповідно. З’ясувалось, що значна частина факторів статистично не 

значуща. Серед значущих факторів для обох груп виявились: особисте життя, 

матеріальна забезпеченість, робота за спеціальністю. З іншого боку, виявились 

фактори, які були значущими лише для «лібералів» (особисті якості друзів, 

розвиток здібностей) або лише для «консерваторів» (житлові умови, побут, 

особистий спокій).  

Тим не менше, у зв’язку з відсутністю можливості порівняння 

значущості усіх факторів для двох груп прихильників тих чи інших 

ідеологічних орієнтацій, здійснимо порівняння іншим способом. Спочатку 

знайдемо частку тих, хто повністю та скоріше задоволений окремим аспектом 

життєвої ситуації, а потім – частку тих, хто повністю або скоріше не 

задоволений тим же аспектом життєвої ситуації (частка обраховувалась серед 

тих, хто дав оцінку своєї задоволеності, не було включено тих, хто обрав 

варіант – «не має значення»). Потім подивимось на різницю отриманих 

відсотків і перевіримо, чи є ця різниця статистично значуща. Таку процедуру 

застосуємо для обох категорій прихильників ідеологічних уявлень і на виході 

здійснимо їх порівняння.  

 



180 
 

Таблиця 3.2.20 

Індекс емотивної задоволеності аспектами життєвої ситуації серед 

представників ідеологічних уявлень  

(% Задоволених - % Не задоволених)  

 

Послідовні 

ліберали  

Послідовні 

консерватори  

Модуль різниці 

індексів між двома 

групами  

Стан здоров’я 
25,0 6,1 18,9 * 

Подружнє, особисте життя 
39,6 39,1 0,5  

Розвиток і поведінка дітей 
44,7 52,5 7,9 

Матеріальна забезпеченість 
-25,0 -32,3 7,3 

Житлові умови, побут 
4,5 23,0 18,5*  

Стан природного середовища 
-11,6 -18,3 6,7 

Робота (за спеціальністю) 
22,6 11,3 11,3* 

Ставлення оточуючих 
36,4 50,3 13,9* 

Благоустрій міста 
25,9 11,1 14,9* 

Відпочинок, розваги 
26,4 6,7 19,7* 

Ставлення до оточуючих 
51,9 45,1 6,8 

Особисті якості друзів 
64,5 54,7 9,8 

Мистецтво, література 
26,7 18,0 8,7 

Освіта, навчання 
37,9 22,2 15,7* 

Особиста незалежність 
37,0 43,7 6,6 

Громадська робота 
13,9 19,8 5,9 

Особистий спокій 
35,5 37,4 1,9 

Розвиток здібностей 
26,8 22,4 4,4 

Суспільне визнання 
15,5 24,6 9,2 

Творчість (на дозвіллі) 
21,6 23,3 1,7  

Можливість стати керівником 
5,3 9,7 4,3 

*статистична значимість відмінностей на рівні p<0,05  
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Дослідження емотивної задоволеності прихильників протилежних 

ідеологічних уявлень дозволило з’ясувати, що існує статистична значуща 

відмінність між ними у задоволеності станом здоров’я, житловими умовами, 

роботою, ставленням оточуючих, благоустроєм міста, відпочинком та освітою. 

Тобто, по кожному із блоків цінностей (важливі життєві обставини, матеріальні 

умови та відносини із іншими) спостерігаються відмінності серед «послідовних 

лібералів» та «послідовних консерваторів». Зокрема, виявилось, що «послідовні 

ліберали» частіше, ніж «послідовні консерватори» задоволені станом свого 

здоров’я, роботою, благоустроєм міста, відпочинком та освітою. Натомість, 

«послідовні консерватори» частіше задоволені наступними цінностями: 

житлові умови та ставлення оточуючих.  

Варто співставити емотивні та когнітивні оцінки аспектів життєвих 

ситуацій серед прихильників різнонаправлених ідеологічних орієнтацій 

повсякденної свідомості. Серед «послідовних лібералів» найбільш узгоджені як 

когнітивні, так і емотивні оцінки (за рангами) таких життєвих ситуацій, як: 

можливість стати керівником, розвиток і поведінка дітей, особистий спокій, 

благоустрій міста, подружнє, особисте життя, особиста незалежність та 

суспільне визнання. Це свідчить про те, що важливість даних життєвих 

ситуацій та їх емотивна оцінка приблизно співпадають. Натомість, оцінка таких 

аспектів, як от особисті якості друзів, мистецтво, література, стан природного 

середовища, освіта, навчання, ставлення до оточуючих, стан здоров’я, житлові 

умови, побут та матеріальна забезпеченість найбільш неузгоджені всередині 

даної групи. Зокрема, особисті якості друзів, мистецтво, література є менш 

важливими в сприйнятті, але цим аспектом найбільш задоволені. А от стан 

здоров’я – цінність, яка є цінністю № 1 за когнітивною оцінкою, однак 

«послідовні ліберали» не надто високо оцінюють задоволеність своїм здоров’ям 

(аналогічно і цінність житлових умов та матеріальної забезпеченості).  
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Таблиця 3.2.21 

Порівняння когнітивної та емотивної задоволеності аспектами життєвих 

ситуацій серед «послідовних лібералів» 

(відсортовано за рангом по когнітивній оцінці) 

Аспект життєвої ситуації 
Когнітивна 

оцінка, % 

Ранг за 

когнітивною 

оцінкою 

Емотивна 

оцінка, % 

Ранг за 

емотивною 

оцінкою 

Стан здоров’я 88 1 25 13 

Матеріальна 

забезпеченість 
83 2 -25 21 

Подружнє, особисте 

життя 
83 2 39,6 4 

Розвиток і поведінка дітей 78 4 44,7 3 

Житлові умови, побут 73 5 4,5 19 

Робота (за спеціальністю) 69 6 22,6 14 

Відпочинок, розваги 63 7 26,4 11 

Особиста незалежність 62 8 37 6 

Особистий спокій 60 9 35,5 8 

Стан природного 

середовища 
59 10 -11,6 20 

Особисті якості друзів 59 10 64,5 1 

Ставлення оточуючих 57 12 36,4 7 

Благоустрій міста 56 13 25,9 12 

Ставлення до оточуючих 56 13 51,9 2 

Освіта, навчання 55 15 37,9 5 

Розвиток здібностей 55 15 26,8 9 

Можливість стати 

керівником 
54 17 5,3 18 

Суспільне визнання 53 18 15,5 16 

Творчість (на дозвіллі) 52 19 21,6 15 

Мистецтво, література 52 19 26,7 10 

Громадська робота 51 21 13,9 17 

 

Що стосується «послідовних консерваторів», то серед цієї групи 

найбільш узгодженими виявились когнітивні та емотивні оцінки з приводу 
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можливості стати керівником, особистого спокою та освіти, навчання. 

Найбільше неспівпадіння когнітивних та емотивних оцінок серед групи 

«послідовних консерваторів» стосовно таких життєвих ситуацій, як ставлення 

до оточуючих, особисті якості друзів, стан природного середовища, стан 

здоров’я та матеріальна забезпеченість. Так, ставлення до оточуючих, особисті 

якості друзів не входить в число найважливіших цінностей, однак «послідовні 

консерватори» високо оцінюють свою емоційну задоволеність цим аспектом 

життя. З іншого боку, стан здоров’я, матеріальна забезпеченість, стан 

природного середовища, досить високо оцінюються, однак низькою є 

задоволеність цими аспектами життя.  

Таблиця 3.2.22 

Порівняння когнітивної та емотивної задоволеності аспектами життєвих 

ситуацій серед «послідовних консерваторів» 

(відсортовано за рангом по когнітивній оцінці) 

Аспект життєвої 

ситуації 

Когнітивна 

оцінка, % 

Ранг за 

когнітивною 

оцінкою 

Емотивна 

оцінка, % 

Ранг за 

емотивною 

оцінкою 

Стан здоров’я 91 1 6,1 19 

Матеріальна 

забезпеченість 
87 2 -32,3 21 

Подружнє, особисте 

життя 
83 3 39,1 6 

Житлові умови, 

побут 
82 4 23 10 

Розвиток і 

поведінка дітей 
81 5 52,5 2 

Робота (за 

спеціальністю) 
71 6 11,3 15 

Стан природного 

середовища 
66 7 -18,3 20 

Особиста 

незалежність 
60 8 43,7 5 

Особистий спокій 59 9 37,4 7 
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Продовження таблиці 3.2.22 

Аспект життєвої 

ситуації 

Когнітивна 

оцінка, % 

Ранг за 

когнітивною 

оцінкою 

Емотивна 

оцінка, % 

Ранг за 

емотивною 

оцінкою 

Ставлення 

оточуючих 
59 9 50,3 3 

Благоустрій міста 57 11 11,1 16 

Відпочинок, розваги 56 12 6,7 18 

Особисті якості 

друзів 
55 13 54,7 1 

Освіта, навчання 54 14 22,2 12 

Ставлення до 

оточуючих 
53 15 45,1 4 

Розвиток здібностей 53 15 22,4 11 

Можливість стати 

керівником 
51 17 9,7 17 

Суспільне визнання 51 17 24,6 8 

Творчість (на 

дозвіллі) 
51 17 23,3 9 

Громадська робота 51 17 19,8 13 

Мистецтво, 

література 
51 17 18 14 

 

Таким чином, як продемонстровав здійснений аналіз, соціальна 

направленість схильних до «послідовного лібералізму» та «послідовного 

консерватизму» має певні відмінності, які стосуються ієрархії окремих 

диспозицій. Було з’ясовано, що когнітивні і емотивні оцінки житлових умов є 

різними серед згаданих груп, існують статистично значущі відмінності в 

когнітивній оцінці цінності стану природного середовища та цінності 

відпочинку і задоволеності станом здоров’я, роботою, ставленням оточуючих, 

благоустроєм міста, відпочинком та освітою – в емотивній. Разом з тим, 

однаково неузгоджені емотивно-когнітивні оцінки матеріального аспекту життя 

(стан здоров’я та матеріальна забезпеченість) всередині групи серед 

консерваторів та лібералів. Це підтверджує тезу про те, що в українському 
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суспільстві відсутній консенсус у визначенні базових цінностей і цілей, зокрема 

і тих, які стосуються формування єдиного соціального портрету країни, так як 

«нормативним ідеалом нашого суспільства стало виживання, що приводить до 

високого рівня соціального ризику» [Буров, 2014: с. 397]. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Оскільки одновимірний континуум ідеології («ліві» – «праві», «ліберал» 

– «консерватор») не є релевантним для пояснення варіативності ідеологічних 

уявлень груп суспільства, а прямі запитання щодо самоідентифікації, 

прихильності до тих чи інших ідеологічних течій не дають очікуваних 

результатів – відповідно, постає завдання вивчення та побудови моделей 

структуризації ідеологічних уявлень за допомогою латентного вимірювання. 

З’ясовано, що цінності та принципи вважаються більш релевантними у процесі 

повсякденного прийняття рішень, зокрема політичних, на відміну від 

традиційної концепції ідеології, яка не відображає мислення великого сегменту 

населення, яке не мислить в координатах «академічних ідеологій». На нашу 

думку, саме через поєднання цінностей та узагальнених принципів, якими 

керуються люди у повсякденному житті, уможливлюється ідентифікація 

ідеологічних уявлень повсякденної свідомості. 

Виходячи з таких методологічних позицій, нами було проведено аналіз 

гасел періоду Євромайдану та результатів масового соціологічного опитування. 

Попри різний емпіричний матеріал, можемо здійснити певні узагальнені 

висновки. Зокрема, слід зазначити, що гасла, які були артикульовані в ході 

масових протестів, та оціночні судження, отримані в ході опитування, 

репрезентують ідеологічні уявлення повсякденної свідомості, однак їх фіксація 

вимагає застосування варіативного ряду методів та процедур. 

Так, метод контент-аналізу цілком придатний для вирішення завдання 

ідентифікації ідеологічних уявлень масової та повсякденної свідомості у 

випадку, якщо ці уявлення знаходяться в опредмеченому вигляді. Ідеологічні 
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уявлення учасників масових протестів періоду 2013-2014 років ми розглянули 

на прикладі гасел учасників Євромайдану через такі загальні категорії, як: 

загальні відомості про кожне гасло, об’єкти гасла, членство (ідентифікація), 

цілі гасла, проголошувані цінності. Детальний розгляд кожної категорії та її 

складових субкатегорій дозволяє стверджувати, що ідеологічні уявлення мають 

когнітивний, емотивний та конотативний компоненти. Так, у гаслі мова іде про 

певний об’єкт чи тему (усвідомлення об’єкта – як приклад – «представники 

влади»), дається йому емоційна оцінка («негативна») та проголошується 

поведінка по відношенню до нього («конкретні дії (усунення)»). Ознаки, які 

досліджувались, не випадкові – про це свідчать знайдені кореляційні зв’язки. 

Встановлено, що противладна тематика (яка доповнює майже тотожний ряд у 

свідомості населення таких тематик, як антиросійська, антирадянська та 

антипутінська) пов’язана із метою «делегітимації», комунікативна – 

направлена, насамперед, на жителів країни, заклик до конкретної дії, 

патріотико-націоналістична – пов’язана із відповідною ідентифікацією. Гасла 

найчастіше містили висловлювані емоції стосовно сучасного періоду, майбутнє 

пов’язувалось із Європою, а учасників протестів – героїзували у слоганах.  

Підсумовуючи результати контент-аналітичного дослідження, 

зазначимо, що попри назву «Євромайдан», європейський вектор був мінімально 

представлений у гаслах того часу, а цінності гасел Євромайдану засвідчують те, 

що масові протести того часу були, у першу чергу, соціально-економічними 

протестами, адже переважна більшість гасел включали саме цінності даного 

гатунку. Більше того, темпоральність гасел була направлена переважно на 

сучасний стан, а не на майбутнє, а серед об’єктів вирізняються значно більшою 

частотою згадування внутрішні об’єкти, серед яких протиставляються влада та 

громадяни України. 

Дослідження сприйняття реформ населенням, на яке було спрямоване 

масове опитування із авторським блоком «Світогляд», дозволяє з’ясувати 

основні наявні ідеологічні уявлення повсякденної свідомості, які проявляються 

через оціночне ставлення до реформ. Окремі реформи сприймаються більшою 
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частиною опитаних позитивно (введення безвізового режиму з ЄС, 

поглиблення співпраці з НАТО), окремі – байдуже (проведення Маршу 

рівності, заборона на виготовлення, носіння та пропаганду георгіївської 

стрічки), інші – негативно (медична, земельна та пенсійна реформи). 

Сегментація населення, яке має схожі оціночні судження щодо згаданих 

реформ, тобто групування за ідеологічними уявленнями, може мати варіативні 

формати. Ми здійснили два способи сегментації: за першим виокремили 

протилежні групи «песимістів» і «оптимістів», а також представників 

«західного вектору», яким байдужі усі реформи, за винятком геополітичних. За 

другим способом сегментації, який має більший евристичний потенціал, 

отримали більш дрібніші сегменти, які включають у себе 3 виміри: геополітику, 

економічну та соціальну сферу. Відтак, можемо говорити про полярні позиції – 

«послідовних лібералів» (орієнтованих на Захід, виступають за ліберальні 

економічні реформи та мають ліберальні соціальні погляди) та «послідовних 

консерваторів» (які виступають проти Заходу, проти ліберальних економічних 

реформ та проти лібералізації в соціальному плані), між якими знаходяться 

проміжні типи із акцентами на той чи інший аспект: всього 8 позицій в 

теоретичній моделі та 7 – в емпіричній. Аналіз чинників впливу на схильність 

до тих чи інших ідеологічних уявлень продемонстрував, що найбільш вагомими 

є регіон проживання та вік. Критеріальну валідність запропонованої сегментації 

населення, яка репрезентує різні ідеологічні уявлення, підтверджує 

застосування методики С. Фельдмана та В. Хмелька. Зокрема, такі індикатори 

методики С. Фельдмана, як «рівність можливостей» і «економічний 

індивідуалізм» статистично пов’язані із виділеними раніше типами 

ідеологічних уявлень повсякденної свідомості, виокремлених за оціночними 

судженнями щодо змін в країні. Так, послідовні ліберали, ліберали із соціально-

консервативними поглядами та консерватори, які мають західну орієнтацію, 

демонструють сильно виражений економічний індивідуалізм. У той час як 

респонденти із консервативними ідеологічними поглядами (ліберали із 

економічно-консервативними поглядами, консерватори із соціально-
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ліберальними поглядами, послідовні консерватори) тяжіють до того, щоб 

виступати за рівність можливостей. 

Методика В. Хмелька, яка з’ясовує соціальну направленість особистості, 

продемонструвала, що когнітивна цінність переважної більшості аспектів 

життєвих ситуацій визначається прихильниками ідеологічних уявлень 

статистично однаково. Тим не менше, зафіксовані і певні відмінності, зокрема 

щодо аспектів «Житлові умови, побут», «Стан природного середовища», 

«Відпочинок, розваги». З’ясувалось, що ті, чию ідеологічну приналежність на 

підставі попередньо здійсненого аналізу ми ідентифікували як «послідовні 

ліберали» оцінюють значимість житлових умов як цінність нижче (індекс 

становить 0,73), ніж усе суспільство загалом (0,78), та значно нижче у 

порівнянні із тими, чию ідеологічну приналежність ми визначили як 

«послідовні консерватори» (0,82). Крім того, у плані такого аспекту як «стан 

природного середовища» виявилось, що «послідовні ліберали» не 

відрізняються за своїми оцінками від опитаного загалу (0,59 та 0,6), тоді як 

«послідовні консерватори» оцінюють важливість природного середовища 

значно вище (0,66). Щодо життєвої ситуації «відпочинок, розваги», то також 

існує різниця на рівні 0,05 в оцінках «послідовних лібералів» та «послідовних 

консерваторів»: якщо перші оцінюють значимість даної життєвої ситуації вище, 

ніж суспільство загалом (0,63 проти 0,59), то другі – значно нижче (0,56). Таким 

чином, якщо для послідовних лібералів більш важливою є когнітивна цінність 

відпочинку та розваг, то для послідовних консерваторів більш важливою є 

когнітивна цінність природного середовища та житлових умов. Дослідження 

емотивної задоволеності прихильників протилежних ідеологічних уявлень 

дозволило з’ясувати, що існує статистично значуща відмінність між ними у 

задоволеності станом здоров’я, житловими умовами, роботою, ставленням 

оточуючих, благоустроєм міста, відпочинком та освітою. Тобто, по кожному із 

блоків цінностей (важливі життєві обставини, матеріальні умови та відносини із 

іншими) спостерігаються відмінності серед «послідовних лібералів» та 

«послідовних консерваторів». Зокрема, виявилось, що «послідовні ліберали» 



189 
 

частіше, ніж «послідовні консерватори» задоволені станом свого здоров’я, 

роботою, благоустроєм міста, відпочинком та освітою. Натомість, «послідовні 

консерватори» частіше задоволені наступними цінностями: житлові умови та 

ставлення оточуючих. 

Разом з тим, значна кількість запитань методики діагностики соціальної 

направленості особистості, особливо для встановлення і когнітивного, і 

емотивного аспектів, та її досить посередній зв'язок із досліджуваними 

індикаторами, не дозволяє рекомендувати її для ідентифікації ідеологічних 

уявлень повсякденної свідомості. Методика С. Фельдмана підтвердила 

релевантність виокремлених сегментів за ідеологічними уявленнями, однак її 

неповна відповідність контексту українського суспільства (мова іде про 

політичну культуру та рівень соціо-економічного розвитку країни) також не 

дозволяє її використовувати у практиці ідентифікації ідеологічних уявлень. 

Значний потенціал для вирішення даного завдання засобами масового 

опитування має спосіб сегментації на етапі статистичного аналізу даних за 

кількома вимірами із подальшою валідизацією, яку доцільно проводити, 

вдосконаливши методику С. Фельдмана. Для фіксованих джерел, зокрема, 

текстових, релевантним є метод контент-аналізу, для здійснення якого можна 

послуговуватись складеною категоріальною схемою №1. Потенційно методом 

контент-аналізу можна аналізувати не лише текстові документи, а й відео та 

аудіо документи. Зауважимо, що текстові документи включають повідомлення 

у соціальних мережах, на сторінках груп в соціальних мережах, сторінках 

інтернет-видань чи відео із наявними коментарями, які для дослідника 

ідеологічних уявлень повсякденної свідомості почасти дають більше 

інформації, ніж сам зміст повідомлення. 

Основні положення цього розділу викладені у публікаціях автора: 

Білоус Є. В. Ідентифікація ідеологічних уявлень у масовій свідомості на 

прикладі контент-аналізу гасел Євромайдану. Вісник Львівського 

національного університету. Серія соціологічна. 2017. №11. С. 122-137. 
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Білоус Є. В. Ідентифікація ідеологічних уявлень щодо економічної 

сфери в повсякденній свідомості молоді: тестування методики. Youth in Central 

and Eastern Europe. Sociological Studies. 2017. №1 (7). С. 44-53. 

Білоус Є. В. Ідеологічні уявлення в повсякденній свідомості: 

ідентифікація та пошук детермінант. Актуальні проблеми соціології, 

психології, педагогіки. 2017. №3-4 (34-35). С. 21-33. 
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ВИСНОВКИ 

 

В ході реалізації дисертаційного дослідження були виконані поставлені 

на початку роботи завдання, що дозволило досягти мети дисертаційної роботи – 

здійснити методологічне обґрунтування засобів емпіричної ідентифікації 

ідеологічних уявлень. 

За результатами здійсненого дисертаційного дослідження були зроблені 

наступні висновки. 

1. Інтерес до ідеології, її актуалізація у суспільствознавстві та 

історичному процесі має певний циклічний характер, який зумовив не один 

етап деідеологізації та реідеологізації. Відтак, дане поняття зазнало значних 

трансформацій з моменту введення в обіг і до сьогодення, вбираючи нові 

смисли в ході його розвитку. Сьогоднішня концептуальна багатозначність 

поняття «ідеологія», його суперечливе та неоднозначне розуміння виникають 

через існування, з одного боку, варіативних форм функціонування ідеології 

(ідеологія як доктрина, як ідеологічні відносини та як ідеологічна діяльність), а 

з іншого – ряду структурних елементів ідеології (до яких відносять ідею, ідеал, 

ідеологему та теорію ідеологічного процесу). Відтак, дискусії щодо ідеології, її 

сутності, змісту та права на існування перетворили дану сферу в арену 

жорсткого протистояння і активного протиборства різних розумінь та підходів. 

2. За період дослідження ідеології встановились як критичні, так і 

нейтральні інтерпретації поняття. До критичних, негативних тлумачень поняття 

слід віднести розуміння ідеологій як теорій, які спотворюють реальність, 

запозичуючи аргументи науки та орієнтуючись на зміни усталеного 

соціального порядку, як «хибну свідомість», яка приховує справжній стан 

речей, або ж як цілісні уніфіковані системи вірувань і переконань, які 

нав’язують суспільству певні когнітивні та поведінкові патерни. До 

нейтральних інтерпретацій слід віднести розуміння ідеології як ідей та інтересів 

соціальних груп, які виражають їх ставлення до навколишнього світу, або як 

спосіб впорядкування та інтерпретації соціальної реальності. В сучасному 
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суспільствознавстві з’являється тенденція відходу від розгляду ідеології як 

«системи ідей», через розгляд у ній «символічних форм». Більше того, в 

сучасній інтерпретації «середовище існування» ідеології виходить за рамки 

політичних інститутів, зачіпаючи і повсякденне життя.  

3. Відповідно, поняття «ідеологія», залишаючись актуальним у 

суспільствознавстві загалом та соціології зокрема, вимагає уточнення і 

розвитку. Існуючі спроби вирішення проблеми визначення поняття «ідеологія», 

які знаходимо у Дж. Джерінга, є неприйнятними, адже не знімають поставленої 

проблеми. Зокрема, 1) здійснення операціоналізації поняття в процесі 

вимірювання порушує принцип попереднього обгрунтування поняття, 

2) вживання інших видових та родових понять не може витіснити із вжитку 

поняття «ідеологія», адже воно має специфічні конотації, 3) дослідження 

походження поняття та феномену «ідеологія» як і 4) приймання усіх визначень 

ідеології не передбачає визначення, яке б задовільнило усіх дослідників. Саме 

тому була запропонована експлікація поняття «ідеологічні уявлення 

повсякденної свідомості», яке б окреслило специфіку інтерпретації ідеології у 

повсякденному житті «неспеціалізованими ідеологами» – пересічними особами. 

4. В ході експлікації поняття «ідеологічні уявлення повсякденної 

свідомості» було з’ясовано наявність принаймні двох основних традицій 

дослідження когнітивних компонентів повсякденної свідомості, а саме 

французької соціально-психологічної школи С. Московічі та англо-

американської традиції М. Рокіча. Якщо представники першої традиції 

визначають пізнавальні компоненти повсякденної свідомості через «соціальні 

уявлення», то представники англо-американської традиції (М. Рокіч) 

пропонують розглядати судження, вірування («beliefs»), що містять оціночну 

інформацію про об’єкт, пов’язують його з тим чи іншим атрибутом. Важливим 

моментом концепції «beliefs» є наявність центральних та периферійних 

вірувань.  

5. Виходячи з наявності згаданих підходів, а також напрацювань 

І. Попової, яка у своїх роботах також опиралась на існуючі традиції 
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дослідження когнітивних компонентів повсякденної свідомості, узагальнила їх і 

обґрунтувала введення в обіг поняття «повсякденні ідеології», пропонуємо 

концепт «ідеологічні уявлення повсякденної свідомості» – погляди особи 

оціночного змісту на соціально значущі цінності, що є підставою для 

групування людей, які їх поділяють і спрямовуються на спільні дії. Ідеологічні 

уявлення – сукупність загальних соціальних уявлень, які формуються стихійно, 

в повсякденній діяльності та відображають розуміння світу через призму 

повсякденного життя. Вони є груповими оцінками, що не обов’язково 

достовірні, але мають чітко виражений емотивний характер. Ці соціальні 

уявлення темпоральні та фрагментовані, а їх артикульованість залежить від 

рівня освіченості суб’єктів та їх місця у системі соціальної стратифікації 

суспільства, тобто, узагальнюючи – від соціального досвіду суб’єктів 

ідеологічних процесів та їх соціальних відносин. Ідеологічні уявлення 

проявляються в оцінках та поведінці суб’єктів, яка, в свою чергу, орієнтована 

потребами та інтересами. Як і ідеологія (в широкому значенні), повсякденні 

ідеологічні уявлення знаходяться під впливом сприйняття (перший етап 

опрацювання інформації), мислення (судження, висновки, які визначаються 

рівнем культури, зокрема, політичної культури) та емоцій. Тобто, ідеологія 

загалом та ідеологічні уявлення зокрема формуються як відносно стійкими 

(політична культура, ментальність) так і нестійкими (настрої, емоції, 

переживання) компонентами. Ідеологічні уявлення повсякденної свідомості 

мають різноманітні форми вираження. Перебуваючи у свідомості, вони можуть 

проявлятися в анекдотах, жартах, записах у блогах, петиціях, постах у 

соціальних мережах. Сучасними жанрами таких уявлень є інтернет-

демотиватори, меми, фотожаби. Механізмами трансляції ідеологічних уявлень є 

блоги, листи, петиції, страйки, масові протести, засоби соціальних мереж 

(публікації, коментарі, хештеги, обговорення в групах у соціальних мережах, 

твітер-шторми тощо).  

6. Оскільки авторка концепту «повсякденні ідеології» лише окреслює 

потенційні способи його емпіричної ідентифікації, був здійснений аналітичний 
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огляд існуючих підходів дослідження ідеології загалом та ідеологічних уявлень 

зокрема. Таким чином, з’ясовано, що одновимірний континуум ідеології не є 

релевантним для пояснення варіативності ідеологічних уявлень груп 

суспільства, а прямі запитання щодо самоідентифікації, прихильності до тих чи 

інших ідеологічних течій не дають очікуваних результатів – відповідно, постає 

завдання вивчення та побудови моделей структуризації ідеологічних уявлень. 

Зокрема, серед спроб латентного вимірювання ідеологічних уявлень слід 

виокремити створений фахівцями Київського міжнародного інституту 

соціології Індекс Результативності Російської Пропаганди, здійснений підхід 

А. Олійника до з’ясування ідеологічних орієнтацій українського суспільства за 

критерієм бачення векторів державного будівництва в Україні через 

застосування багатовимірного статистичного аналізу результатів кількісного 

дослідження та підхід М. Назарова, який використовував контент-аналіз ЗМІ із 

подальшим масовим опитуванням із застосуванням багатовимірних 

статистичних аналізів для отриманих результатів.  

7. З’ясовано, що існуючі дослідження спрямовуються на досить вузькі 

сфери та не дозволяють з’ясувати все поле ідеологічних уявлень, відтак 

евристичним видається використання методології із застосуванням цінностей та 

загальних принципів як інструменту для потенційної ідентифікації ідеологічних 

уявлень повсякденної свідомості. Річ у тім, що люди, у своїй переважній 

більшості, не використовують категорії класичних ідеологій, хоч постійно 

здійснюють оцінку тим чи іншим суб’єктам та об’єктам, з якими взаємодіють. 

Враховуючи те, що дана оцінка залежить від складності запитання, яке 

порушується, та ступеня обізнаності автора оцінки, слід вдаватись до 

найзагальніших механізмів її виникнення, серед яких – цінності, загальні 

принципи, а також запропонований В. Хмельком концепт соціальної 

спрямованості особистості. 

8. Виходячи з таких методологічних позицій, нами було проведено 

аналіз гасел періоду Євромайдану – для демонстрації потенціалу ідентифікації 

ідеологічних уявлень повсякденної свідомості в ході ретроспективного 
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дослідження, а також результатів масового соціологічного опитування – для 

демонстрації потенціалу ідентифікації ідеологічних уявлень повсякденної 

свідомості в режимі теперішнього часу. 

Встановлено, що метод контент-аналізу цілком придатний для 

вирішення завдання ідентифікації ідеологічних уявлень у випадку, якщо ці 

уявлення знаходяться в опредмеченому вигляді. Ідеологічні уявлення масової 

свідомості учасників масових протестів періоду 2013-2014 років розглянули на 

прикладі гасел учасників Євромайдану через такі загальні категорії, як: загальні 

відомості про кожне гасло, об’єкти гасла, членство (ідентифікація), цілі гасла, 

проголошувані цінності. Детальний розгляд кожної категорії та її складових 

субкатегорій дозволяє стверджувати, що ідеологічні уявлення мають 

когнітивний, емотивний та конотативний компоненти. Підсумовуючи 

результати контент-аналітичного дослідження, зазначимо, що попри назву 

«Євромайдан», європейський вектор був мінімально представлений у гаслах 

того часу, а цінності гасел Євромайдану засвідчують те, що масові протести 

того часу були, у першу чергу, соціально-економічними протестами, адже 

переважна більшість гасел включали саме цінності даного гатунку. Більше того, 

темпоральність гасел була направлена переважно на сучасний стан, а не на 

майбутнє, а серед об’єктів вирізняються значно більшою частотою згадування 

внутрішні об’єкти, серед яких протиставляються влада та громадяни України. 

9. Дослідження сприйняття реформ населенням, на яке було спрямоване 

масове опитування, дозволяє з’ясувати основні наявні ідеологічні уявлення в 

повсякденній свідомості, які проявляються через оціночне ставлення до 

реформ. Оцінка окремих реформ сама по собі дає лише точкове розуміння, тоді 

як сегментація населення, яке має схожі оціночні судження щодо згаданих 

реформ, тобто групування за ідеологічними уявленнями, має значний 

евристичний потенціал. Здійснена сегментація на базі трьох ключових сфер – 

геополітики, економіки та соціальної сфери – дозволяє говорити про полярні 

позиції – «послідовних лібералів» (орієнтованих на Захід, виступають за 

ліберальні економічні реформи та мають ліберальні соціальні погляди) та 
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«послідовних консерваторів» (які виступають проти Заходу, проти ліберальних 

економічних реформ та проти лібералізації в соціальному плані), між якими 

знаходяться проміжні типи із акцентами на той чи інший аспект, всього 8 

позицій в теоретичній моделі та 7 – в емпіричній. Аналіз чинників впливу на 

схильність до тих чи інших ідеологічних уявлень продемонстрував, що 

найбільш вагомим є регіон проживання та вік. Критеріальну валідність 

запропонованої сегментації населення, яка репрезентує різні ідеологічні 

уявлення підтверджує застосування методики С. Фельдмана та В. Хмелька. 

Зокрема, такі індикатори методики С. Фельдмана, як «рівність можливостей» і 

«економічний індивідуалізм» статистично пов’язані із виділеними раніше 

типами ідеологічних уявлень повсякденної свідомості, виокремлених за 

оціночними судженнями щодо змін в країні. Так, послідовні ліберали, ліберали 

із соціально-консервативними поглядами та консерватори, які мають західну 

орієнтацію, демонструють сильно виражений економічний індивідуалізм. У той 

час як респонденти із консервативними ідеологічними поглядами (ліберали із 

економічно-консервативними поглядами, консерватори із соціально-

ліберальними поглядами, послідовні консерватори) тяжіють до того, щоб 

виступати за рівність можливостей. 

10. Методика В. Хмелька, яка з’ясовує соціальну направленість 

особистості, продемонструвала, що когнітивна цінність переважної більшості 

аспектів життєвих ситуацій визначається прихильниками ідеологічних уявлень 

статистично однаково. Тим не менше, зафіксовані і певні відмінності, зокрема 

щодо аспектів «Житлові умови, побут», «Стан природного середовища», 

«Відпочинок, розваги». Дослідження емотивної задоволеності прихильників 

протилежних ідеологічних уявлень дозволило з’ясувати, що існує статистично 

значуща відмінність між ними у задоволеності станом здоров’я, житловими 

умовами, роботою, ставленням оточуючих, благоустроєм міста, відпочинком та 

освітою. 

11. Разом з тим, значна кількість запитань методики діагностики 

соціальної направленості особистості, особливо для встановлення і 
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когнітивного, і емотивного аспектів, та її досить посередній зв'язок із 

досліджуваними індикаторами, не дозволяє рекомендувати її для ідентифікації 

ідеологічних уявлень повсякденної свідомості. Методика С. Фельдмана 

підтвердила релевантність виокремлених сегментів за ідеологічними 

уявленнями, однак її неповна відповідність контексту українського суспільства 

(мова іде про політичну культуру та рівень соціо-економічного розвитку 

країни) також не дозволяє її використовувати у практиці ідентифікації 

ідеологічних уявлень повсякденної свідомості. Значний потенціал для 

вирішення даного завдання засобами масового опитування має спосіб 

сегментації на етапі статистичного аналізу даних за кількома вимірами із 

подальшою валідизацією, яку доцільно проводити, вдосконаливши методику 

С. Фельдмана. Методологічним обмеженням запропонованого підходу до 

ідентифікації ідеологічних уявлень повсякденної свідомості серед великих груп 

населення через знаходження та аналіз оціночних суджень стосовно актуальних 

змін в країні є те, що він може застосовуватись лише в конкретно-історичний 

період в конкретно взятому суспільстві. Тим не менше, запропонований підхід 

може бути корисним при вивченні актуальних процесів в суспільстві та їх 

оцінок учасниками згаданих процесів. 

12. Подальші дослідження ідеологічних уявлень повсякденної свідомості 

видається доцільним проводити, використовуючи методи якісних досліджень, 

зокрема метод глибинних інтерв’ю для з’ясування сутності, особливостей і 

причин виникнення виявлених суперечностей (поєднання у свідомості 

протилежних за змістом уявлень). Крім того, цікавим видається напрям 

вивчення ідеологічних уявлень повсякденної свідомості у міжнародних 

порівняльних дослідженнях. 

Отримані результати дисертаційного дослідження мають не лише 

теоретичне, а й практичне значення. Зокрема, окремі положення дослідження 

щодо специфіки ідеологічних уявлень у сфері економіки були включені у НДР 

«Соціокультурний вимір модернізації економіки України (2-й етап: складові та 

механізми впливу на соціокультурні чинники економічної модернізації)», 
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висновки якої були представлені на засіданні Ради керівників кадрових служб 

центральних органів виконавчої влади, яке організовано Національним 

агентством України з питань державної служби. Крім того, розроблений блок 

запитань «Світогляд» (який містив перекладену методику С. Фельдмана, 

методику оцінки соціальної направленості особисті В. Хмелька та перелік 

актуальних змін, ініціатив та реформ) був включений до моніторингового 

дослідження телеканалу «Україна». Зібраний емпіричний матеріал дав 

можливість не лише здійснити діагностику українського суспільства (точніше, 

його частини – телевізійного населення великих міст віком від 18 років), а й 

з’ясувати особливості ідеологічних уявлень в розрізі аудиторії основних 

телеканалів України.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Кодифікатор контент-аналітичного дослідження 

Категорія  Код Код Субкатегорії Субсубкатегорії 

Гасло 01 

Код Назва Код Назва 

01.1. мова 

01.1.1 українська 

01.1.2 російська 

01.1.3 англійська 

01.1.4 двомовні 

01.1.5 суржик («азіровка») 

01.2. час 

01.2.1 минуле 

01.2.2 теперішнє 

01.2.3 майбутнє 

01.3. тема 

01.3.1 європоцентризм 

01.3.2 антиросійська 

01.3.3 антивладна 

01.3.4 національно-патріотична 

01.3.5 комунікація 

01.3.6 пацифізм 

01.3.7 дескриптивна 

Об’єкти 02 

02.1 внутрішні 

02.1.1 влада 

02.1.1.1 
представники 

влади 

02.1.1.2 
представники 

«Антимайдану» 

02.1.1.3 

представники 

правоохоронних 

органів 

02.1.2 опозиція 

02.1.2.1 
учасники 

Майдану 

02.1.2.2 армія 

02.1.2.3 жителі країні 

02.2 зовнішні 

02.2.1 Європейський Союз 

02.2.2 Російська Федерація 

02.2.3 Митний Союз 
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Продовження додатку А 

К
а
т
ег

о
р

ія
 

Код Код Субкатегорії Субсубкатегорії Категорія 

Ід
ен

ти
ф

ік
ац

ія
 

(ч
л
ен

ст
в
о
) 

03 

03.1 соціально-професійна 

03.2 сімейно-кланова 

03.3 національно-територіальна 

03.4 релігійно-ідеологічна 

03.5 еволюційно-видова 

03.6 статева 

03.7 духовна 

Ц
іл

і 

04 

04.1 комунікативні 

04.1.1 
заохочення приєднатись 

до протестувальників 

04.1.2 інформування  

04.1.3 
заклик на підтримку 

Майдану 

04.1.4 висловлення емоцій 

0

4.2 

соціально-

психологічні 

04.2.1 раціоналізація 

04.2.2 
легітимація дій 

протестувальників 

04.2.3 
героїзація 

протестувальників 

04.3 
протестні 

 

04.3.1 делегітимація влади 

04.3.2 

висміювання, 

дискредитація 

противників 

04.3.3. 

заклик до 

конкретної 

дії 

заклик до 

боротьби 

обурення 

бойкоту 

заклик 

поширювати 

інформацію 

04.4 ідентифікаційні 

Ц
ін

н
о

ст
і 

05 

05.1 політичні 
05.1.1 внутрішньополітичні 

05.1.2 зовнішньополітичні 

05.2 соціальні 

05.3 економічні 

05.4 екологічні 
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Додаток Б 

Алгоритм побудови матриці Осгуда за допомогою мови програмування R  

 

Перш за все, підключаємо пакет readxl (для імпорту бази даних (base), 

попередньо створену в Microsoft Excel) та netCoin (для створення матриці 

співпадіння ознак – електронний варіант матриці Осгуда). 

library(readxl) 

data <- read_excel("~/R/ Content-analysis /example/base.xlsx") 

Імпортуємо вихідну базу та підготуємо її для подальшої роботи, 

конвертувавши ті стовпчики з даними, які були у форматі факторів (у нашому 

випадку – змінна «емоційна оцінка», яка була закодована наступним чином: 1 – 

«нейтральна», 2 – «негативна», 3 – «позитивна») у дихотомічні дані. Для 

конвертування вдамося до функції «dichotomize» пакету netCoin: 

data <- dichotomize(data =base, variables = "емоційна оцінка") 

Власне, тепер ми можемо створити об’єкт співпадіння, який в R у пакеті 

netCoin являється списком з двома елементами: 1) кількість сценаріїв ($n, у 

нашому випадку – n=824, за кількістю гасел) і 2) матриця збігів подій, 

основними діагональними фігурами яких є частота подій, а за межами цієї 

діагоналі – сукупні частоти цих події ($f). 

C <- coin(data), з подальшим дослідженням цього об’єкта, зокрема – для 

виявлення фактичної та теоретичної частоти появи категорій:  

z<-expectedList(C). 

Остання команда створює датафрейм із стовпцями «source» (вихідна 

категорія), «target» (пов’язана категорія), «coincidences» (фактичні співпадіння), 

«expected» (очікувані співпадіння). Доповнимо цей датафрейм ще однією 

колонкою – «result», яка показуватиме різницю між фактичним та теоретичним 

(очікуваним) співпадінням категорії: z$result<-z$coincidences - z$expected. 

Посортувавши датафрейм z за спаданням по колонці z$result можна 

подивитись, які категорії в колонках «source» та «target» невипадково 

співпадають. 
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Додаток В 

 

Фрагмент опитувальника із розподілом відповідей на запитання 

 

1. Скажіть, будь ласка, як Ви ставитесь до наступних ініціатив і подій в країні: 

Як Ви ставитесь до… 

Н
ег

ат
и

в
н

о
 

С
к
о
р
іш

е,
 

н
ег

ат
и

вн
о
 

Б
ай

д
у
ж

е 

С
к
о
р
іш

е,
 

п
о
зи

ти
вн

о
 

П
о
зи

ти
вн

о
 

НЕГАТИВНО ПОЗИТИВНО 

1. Земельної реформи, за якою земля 
сільськогосподарського призначення зможе вільно 

продаватись 

34,2 27,8 
23,4 

12,3 2,3 

62 14,6 

2. Медичної реформи, за якою держава буде брати на себе 
лише частину витрат на медицину 

37,8 31,9 
13,4 

14,4 2,5 

69,7 16,9 

3.Пенсійної реформи з перспективою введення відрахувань 
на індивідуальні рахунки в недержавні пенсійні фонди 

29,9 28,6 
19,2 

19,5 2,9 

58,5 22,3 

4. Введення 75% квот на українську мову в телеефірі  
15,3 19,9 

29 
21,8 14 

35,2 35,8 

6. Проведення Маршу рівності (Київ-прайду) 
27,5 17,2 

45,5 
7,1 2,7 

44,7 9,8 

7.Введенню безвізового режиму з країнами Європейського 

Союзу 

7,8 10,3 
31,9 

30,7 19,4 

18 50,1 

8.До ініціативи заборони абортів не по медичним 
показникам 

19,9 25,4 
32,6 

14,3 7,7 

45,3 22 

9. Заборони на виготовлення, носіння та пропаганду 
георгіївської стрічки 

13,2 14 
39,2 

19,4 14,2 

27,2 33,6 

10.Поглиблення співпраці з НАТО з метою вступу в цей 

блок 

13,9 19,2 
28,2 

26 12,7 

33,1 38,7 

11. Заборону соціальної мережі ВКонтакті, російського 

поштового серверу Mail.ru та ряду інших російських сайтів 

25,1 20,5 
38,5 

9,4 6,5 

45,6 15,9 
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Додаток Г 

 

Повернена матриця компонентів 

 Компонент 

1 2 3 

Земельна реформа  0,788  

Медична реформа  0,806  

Пенсійна реформа   0,777  

Введення 75% квот на українську мову на ТВ 0,707   

Проведення Маршу рівності   0,825 

Введення безвізового режиму з ЄС 0,576  0,456 

Ініціатива заборони абортів не за медичними показниками   -0,645 

Заборона на георгіївську стрічку 0,776   

Посилення співробітництва з НАТО 0,835   

Заборона російських сайтів  0,704   

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 5 итераций. 
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Додаток Д 

Теоретична модель системи ідеологічних уявлень за 3 вимірами  

Ставлення до … 

Послідовні 

ліберали 

Ліберали із 

соціально-

консервативними 

поглядами 

Ліберали із 

економічно-

консервативними 

поглядами 

Консерватори 

із західним 

вектором 

Ліберали із 

східним 

вектором 

Консерватори 

із економічно-

ліберальними 

поглядами 

Консерватори 

із соціально-

ліберальними 

поглядами 

Послідовні 

консерватори 

Економічний 

ліберал+ 

Західна 

орієнтація+ 

Соціальний 

лібералізм 

Економічний ліберал+ 

Західна орієнтація+ 

Соціальний 

консерватизм 

Економічний 

консерватор+ 

Західна 

орієнтація+ 

Соціальний 

лібералізм 

Економічний 

консерватор+ 

Західна 

орієнтація+ 

Соціальний 

консерватизм 

Економічний 

ліберал+ 

Східна 

орієнтація+ 

Соціальний 

лібералізм 

Економічний 

ліберал+ 

Східна 

орієнтація+ 

Соціальний 

консерватизм 

Економічний 

консерватор+ 

Східна 

орієнтація+ 

Соціальний 

лібералізм 

Економічний 

консерватор+ 

Східна 

орієнтація+ 

Соціальний 

консерватизм 

1. Земельної реформи, за якою земля 

сільськогосподарського призначення 

зможе вільно продаватись 

Погоджуюсь Погоджуюсь НЕ погоджуюсь 
НЕ 

погоджуюсь 
Погоджуюсь Погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

2. Медичної реформи, за якою держава 

буде брати на себе лише частину витрат на 

медицину 

Погоджуюсь Погоджуюсь НЕ погоджуюсь 
НЕ 

погоджуюсь 
Погоджуюсь Погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

3.Пенсійної реформи з перспективою 

введення відрахувань на індивідуальні 

рахунки в недержавні пенсійні фонди 

Погоджуюсь Погоджуюсь НЕ погоджуюсь 
НЕ 

погоджуюсь 
Погоджуюсь Погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

4. Введення 75% квот на українську мову в 

телеефірі  
Погоджуюсь Погоджуюсь Погоджуюсь Погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

6. Проведення Маршу рівності  

(Київ-прайду) 
Погоджуюсь НЕ погоджуюсь Погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 
Погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 
Погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

7.Введенню безвізового режиму з країнами 

Європейського Союзу 
Погоджуюсь Погоджуюсь Погоджуюсь Погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

8.До ініціативи заборони абортів не по 

медичним показникам 
Погоджуюсь НЕ погоджуюсь Погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 
Погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 
Погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

9. Заборони на виготовлення, носіння та 

пропаганду георгіївської стрічки 
Погоджуюсь Погоджуюсь Погоджуюсь Погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

10.Поглиблення співпраці з НАТО з метою 
вступу в цей блок 

Погоджуюсь Погоджуюсь Погоджуюсь Погоджуюсь 
НЕ 

погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

11. Заборону соціальної мережі ВКонтакті, 

російського поштового серверу Mail.ru та 

ряду інших російських сайтів 

Погоджуюсь Погоджуюсь Погоджуюсь Погоджуюсь 
НЕ 

погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 

НЕ 

погоджуюсь 
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Додаток Е 

 

Перевірка розподілу виокремлених латентних змінних 
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Додаток Є 

Список опублікованих праць за темою дисертації 

 

Статті у наукових фахових виданнях України із соціологічних наук, у тому числі 

включених до Core Collection міжнародної наукометричної бази Index Copernicus: 

 

1. Білоус Є. В. До питання про сутність повсякденних ідеологічних 

уявлень. Український соціум. 2017. № 3 (62). С. 33-44. 

2. Білоус Є. В. Проблеми та перспективи емпіричної ідентифікації 

ідеологічних уявлень масової свідомості. Вісник Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного 

суспільства: методологія, теорія, методи». 2017. № 39. С. 61-67. 

3. Білоус Є. В. Ідентифікація ідеологічних уявлень у масовій свідомості на 

прикладі контент-аналізу гасел Євромайдану. Вісник Львівського національного 

університету. Серія соціологічна. 2017. №11. С. 122-137. 
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