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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Релігійне життя в Україні після припинення 

існування радянського атеїстичного режиму значно активізувалося. Уже на 

початку 1990-х рр. було відновлено старі храми та розпочато будівництво 

нових, навколо яких сформувалися громади різних конфесій. Кількість їх 

особливо зросла у великих містах, куди з малих містечок і сіл почав 

поступово зміщуватися фокус релігійного життя. Проголошуючи свою 

позицію щодо суспільно значущих питань, підтримуючи благодійництво, 

здійснюючи лобіювання інтересів незахищених верств населення, Церква 

відновила статус впливового учасника соціальних процесів, втрачений за 

роки насильницької атеїзації. Церкви традиційних для України 

християнських конфесій розширили поле діяльності із формування структур 

місіонерського душпастирства в країнах Заходу, беручи в такий спосіб 

опосередковану участь у «розмиванні» національних кордонів (К. Баде, 

Дж. Уррі), сприянні процесам транснаціоналізації (В. Євтух) та 

транскомунікації (У. Бек). 

За певною мірою короткий, у декілька десятиліть, термін відбулися 

зміни й у структурно-організаційному оформленні релігійного життя 

сучасних українців. На фоні порівняно незначного рівня соціального запиту 

секуляризованого суспільства – а українське, попри певну ревіталізацію 

релігійних цінностей (А. Ручка), залишається саме таким – підвищується 

суб’єктність об’єднань, для яких характерні відносно невисокий ступінь 

формалізації та релігійної (конфесійної) ангажованості і які націлені на 

соціальне служіння – добровільну працю на благо інших, мотивовану 

бажанням дієво стверджувати світоглядні переконання. Коло їх учасників 

охоплює небайдужих до потреб суспільства людей, зокрема й тих, які, не 

будучи релігійними, відчувають потребу в налагодженні взаємодії для 

підтримання культурних традицій, розширення середовища комунікацій, 

застосування своїх знань для суспільно корисних цілей, участі в розбудові 
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соціальної держави тощо. Прикладом таких об’єднань є служби соціальної 

опіки, благодійні фонди, спільноти взаємодопомоги, які тою чи іншою мірою 

підтримуються Церквою, громадські (зокрема, християнські) організації, 

рухи, партії. Зважаючи на притаманні їм гетерогенність, 

поліфункціональність та схильність до модифікацій, нагальною умовою є 

застосування окремого інструментарію дослідження з урахуванням розвитку 

соціології як науки. Це націлює дослідника на пошук нових інтерпретацій 

смислових характеристик соціального зв’язку в різних онтологічних 

параметрах.  

Отже, актуальність дослідження визначається потребою в 

науковому осмисленні із соціологічної перспективи змін у структурно-

організаційному оформленні релігійного життя, які відбуваються в 

умовах суспільних трансформацій, у руслі двох взаємовиключних і 

водночас взаємодоповнюючих тенденцій – секуляризації та ревіталізації 

релігійних цінностей. З огляду на інтенсифікацію процесів соціальних 

переміщень протягом останніх десятиліть та активізацію діяльності 

традиційних для українців церков за кордоном український контекст 

дослідження передбачає аналіз не лише того, що відбувається в 

пострадянській Україні, але й того, що відбувається поза її 

територіальними межами, в осередках українських мігрантів «четвертої» 

хвилі.  

Джерельна база досліджень релігії як соціального феномену є досить 

значною. Її основу становлять праці зарубіжних соціологів, антропологів, 

філософів, психологів, істориків (П. Беєр, Г. Бекер, П. Бергер, В. Бейнбрідж, 

М. Бердяєв, С. Брюс, М. Вебер, Б. Вілсон, Е. Дюркгайм, Г. Зіммель, 

Дж. М. Йнгер, Х. Касанова, О. Конт, Н. Луманн, Б. Малиновський, 

К. Манхгейм, К. Маркс, Д. Мартін, В. Розанов, Е. Трельч, М. Уолцер, 

Л. Фейєрбах, П. Флоренський, Е. Фром, Дж. Фрезер, З. Фрейд, Ю. Хабермас, 

О. Шпенглер, А. Шопенгауер та інші) та вітчизняних (В. Антонович, 

М. Грушевський, І. Крип’якевич, О. Левицький, В. Липинський, М. Шаповал, 
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М. Шлемкевич, В. Янів та інші). Вагомим доповненням до цієї бази слугують 

наукові роботи сучасних українських дослідників (В. Бондаренко, 

О. Доброєр, В. Єленський, Р. Кирчів, О. Козловський, А. Колодний, 

Л. Кондратик, М. Маринович, Д. Миронович, М. Паращевін, В. Пилипенко, 

Л. Рязанова, Я.  Тарас, М. Туленков, Л. Филипович, Ю. Яковенко та інші). Та 

попри високий евристичний потенціал їм бракує достатньої уваги до 

структур мезорівня. А втім саме останні вважаються первинною основою 

організації діяльності і взаємодій, через які індивід поєднується з рештою 

суспільства (Т. Заславська, Н. Смелзер, Дж. Тернер, Ф. Тьонніс, Н. Черниш), 

зокрема, входить у систему суспільно-релігійних відносин. Така система 

наділена певними рисами, що змінюються з появою нових соціальних 

зв’язків, які визначають відносини між об’єктами, або зв’язків всередині них, 

тобто зміни мають системний характер. Це зумовлює доцільність 

використання системних ідей соціологів (І. Куліано, Т. Парсонс, П. Сорокін 

та інші) для пояснення релігійних процесів у різних суспільствах, а відтак – 

актуалізації евристичного потенціалу системології (Н. Вінер, У. Ешбі, Дж.  

Касті, І. Резник, Б. Флейшман та інші) та її складової – теорії соціальних 

систем з орієнтацією її на інтеграцію системних знань про навколишній світ. 

Ключовим при цьому постає поняття організаційної форми як способу 

упорядкування взаємодій індивідів у межах соціальної системи залежно від 

виду соціальних зв’язків у ній. Такий підхід є підставою для предметного 

виокремлення змін організаційних форм релігійного життя та включення їх 

до сфери досліджень соціальної структури й соціальних відносин, що до 

цього часу не застосовувалося в соціології. Найімовірніше, це відбувається 

через усталені стереотипи сприйняття релігійного життя як об’єкта 

релігієзнавства та / або соціології релігії, хоча саме долання стереотипів 

сприйняття дисциплінарних особливостей соціології визнається в сучасних 

наукових студіях (В. Судаков) умовою її дальшого розвитку. 

Отже, наукова проблема, яка розв’язується в дисертації, полягає в 

наявності суперечностей у пізнавальних практиках дослідження структурно-
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організаційних аспектів релігійного життя. Це визначає об’єктивну потребу в 

розробленні концепції для пояснення логіки змін його організаційних форм 

та виявлення стимуляторів таких змін для подальшого соціологічного аналізу 

їхніх впливів на характер взаємозв’язків у внутрішній будові суспільства. 

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

Дисертаційне дослідження відповідає науково-дослідному напряму 

«Тенденції й механізми структурування соціальних відносин в 

пострадянському українському суспільстві» кафедри соціальних структур та 

соціальних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, де виконувалась робота, та частково пов’язане з державними 

науково-дослідними темами відділу етнології сучасності Інституту 

народознавства НАН України: «Традиційна культура українців в умовах 

новочасних соціокультурних трансформацій» (№ 0106U011004) та 

«Традиційна культура в системі етнокультурного простору давньої і сучасної 

України» (№ 011U001064), в рамках яких було зібрано фактологічний 

матеріал для дисертаційної роботи. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

створення узагальнюючої концепції змін організаційних форм релігійного 

життя в секуляризованому суспільстві, яке виявляє тенденцію до ревіталізації 

релігійних цінностей. Поставлена мета зумовила необхідність вирішення 

таких завдань:  

- оцінити гносеологічний потенціал теоретичних підходів до вивчення 

релігійного життя, його організаційних форм та їхніх змін; 

- сконструювати понятійний апарат досліджень організаційних форм 

релігійного життя з урахуванням сучасного контексту розвитку суспільно-

релігійних відносин; 

- побудувати теоретичні моделі універсальних механізмів системних 

змін в організаційній структурі релігійного життя; 

- визначити алгоритми емпіричної ідентифікації та концептуалізації змін 

в організації релігійного життя; 
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- розкрити характер трансформацій суспільно-релігійних відносин в 

сучасних українських реаліях;  

- встановити закономірності змін в організації релігійного життя України 

на рівні окремих структурних компонентів;  

- виявити специфіку структурування соціальних взаємодій в умовах 

інтенсифікації соціальних переміщень на зламі тисячоліть;  

- ідентифікувати характер змін організаційних форм релігійного життя 

українських мігрантів «четвертої» хвилі; 

- протестувати ефективність стратегій розвитку суспільно-релігійних 

організацій екуменічної орієнтації; 

- розробити науково-практичні рекомендації щодо оптимізації діяльності 

соціолога в суспільно-релігійних організаціях і загалом у «третьому секторі». 

Об'єктом дослідження є організація релігійного життя в сучасному 

суспільстві. 

Предметом дослідження є актуальні зміни організаційних форм 

релігійного життя.  

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано критичний та 

аналітичний способи оцінювання гносеологічного потенціалу теоретичних 

підходів до вивчення релігійного життя; методи типологізації та формалізації 

для визначення специфіки організаційних форм релігійного життя; метод 

моделювання (побудова блок-схем) для створення теоретичних моделей 

механізмів змін у релігійному житті; метод класифікації для 

диференціювання практик дослідження емпіричної ідентифікації та 

концептуалізації змін у системі суспільно-релігійних відносин; структурно-

функціональний метод для виявлення взаємозалежностей організаційних 

форм релігійного життя в рамках єдиного цілого та визначення їхніх функцій 

у підтримці й зміні соціальної системи; використано елементи 

організаційного й мережевого аналізу для вивчення стратегій та перспектив 

розвитку суспільно-релігійних організацій.  
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Емпірична база дисертації сформована автором у 2000–2014 рр. у три 

етапи. На першому етапі було зібрано емпіричний матеріал для аналізу змін в 

організації релігійного життя України. Було проведено 8 фокус-груп серед 

представників конфесійних громад – православних Київського і 

Московського Патріархатів, греко-католиків та протестантів; зібрано 

автобіографічні повідомлення (близько 70) молодих людей з різних регіонів 

України про їхні духовні шукання та конструювання середовищ споріднених 

ціннісних орієнтацій. На другому етапі було зібрано емпіричні дані для 

виявлення характеру змін в організації релігійного життя в умовах 

«четвертої» хвилі української міграції. Було проведено напівструктуровані 

інтерв’ю з українськими емігрантами (30) та реемігрантами (45), 

лейтмотивом яких є виявлення участі цих осіб у діяльності об’єднань різного 

ступеня формалізації і релігійної ангажованості; було також реалізовано 

множинно-цілісне кейс-стаді (2 кейси) для вивчення організаційних форм 

взаємодопомоги мігрантів під егідою Церкви (основний метод – соціологічне 

спостереження). На третьому етапі отримано емпіричні дані для аналізу 

актуальних стратегій розвитку суспільно-релігійних організацій. Були 

проведені гнучкі інтерв’ю (15) з експертами від державних, громадських та 

релігійних організацій, які мають досвід співпраці із суспільно-релігійною 

організацією (Карітас України). Концептуалізація емпіричних даних 

здійснювалась через їх категоризацію, субкатегоризацію та кластеризацію із 

застосуванням процедури тріангуляції за рахунок доповнення даних 

інформацією з інших джерел; як додатковий метод у дослідженні 

використано фотоопис (для аналізу змін у храмовому будівництві як елементі 

громадського простору). 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації вперше 

розроблено та подано у вигляді формально-логічної системи послідовностей 

нову концепцію змін організаційних форм релігійного життя. В рамках 

запропонованої концепції зміни розглядаються як результат упорядкування 

зв’язків та функцій частин соціальної системи, поведінка якої 
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характеризується адаптивністю та інтегративністю. Найважливішими 

результатами дисертації є такі: 

вперше: 

- розроблено понятійний апарат досліджень організаційних форм 

релігійного життя із урахуванням екуменічних процесів та зростання 

суб’єктності об’єднань, націлених на соціальне служіння; доведено, що 

каркас понятійної конструкції утворюють три організаційні форми – 

релігійні, прорелігійні та суспільно-релігійні об’єднання (організації), які, 

маючи подібні властивості, відрізняються мірою їх вираження; в основу 

типологічної матриці закладено способи структурування взаємодій для 

забезпечення духовно-релігійних і соціальних потреб індивіда та соціальної 

групи; 

- створено нові теоретичні моделі універсальних механізмів системних 

змін в організаційній структурі релігійного життя: по-перше, механізму 

функціональної лабілізації, дія якого визначає розширення форм соціальної 

активності релігійних організацій, та, по-друге, механізму структурної 

гібридизації, дія якого стимулює поєднання традиційних організаційних 

форм релігійного життя із сучасними організаційними формами 

громадського життя; обґрунтовано, що лабілізація та структурна гібридизація 

зумовлюють тенденцію до комунітаризації релігійного життя; 

- встановлено закономірності змін в організації релігійного життя 

України на основі диференційованого розгляду окремих суб’єктів – 

конфесійної громади та суспільно-релігійного молодіжного об’єднання; 

доведено, що такі зміни відбуваються поступово, у міру того як 

урізноманітнюються форми міжособистісних взаємодій для реалізації 

суспільно значимих цілей; 

- ідентифіковано характер змін у способах організації релігійного життя 

в умовах «четвертої» хвилі української міграції як таких, що відбуваються в 

інтенсивному режимі і зумовлені поширенням практик соціального служіння 

в прорелігійних спільнотах українських мігрантів; доведено, що такі 
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об’єднання стрімко набувають ознак асоціативних спільнот громадського 

типу, які сповідують принцип добровільного колективізму;  

удосконалено:  

- теоретико-методологічні засади досліджень структурно-організаційних 

аспектів релігійного життя через розширення площини цих досліджень 

завдяки доповненню традиційних теоретичних підходів інноваційними 

ідеями щодо розуміння зв’язків і змін у системі суспільно-релігійних 

відносин;  

- теоретичне бачення трансформації соціальної системи як зміни її стану 

внаслідок ціннісно-поведінкових переорієнтацій щодо механізмів досягнення 

соціального порядку; виявлено принципову можливість здійснення 

соціальної адаптації периферійними інститутами, тобто трансформації 

суспільно-релігійних відносин можуть розглядатися як перехід суспільства зі 

стану упорядкованості за рахунок ізоляції релігійних організацій до стану, 

коли упорядкованість є результатом підвищення їхньої суб’єктності; 

- теоретичне уявлення про процес комунітаризації як акумуляцію 

індивідуальних дій і трансформацію їх (цих дій) на колективні внаслідок 

залучення людей до реалізації їхнього прагнення до взаємодопомоги; це 

положення розвинуте через доповнення даними про механізми розбудови 

партнерських мереж благодійними суспільно-релігійними організаціями; у 

розширеному контексті комунітаризація розглядається як ефективна 

стратегія розвитку благодійних організацій екуменічної орієнтації; 

дістали подальший розвиток: 

- положення про доцільність застосування алгоритму «аналітичний опис 

– категоризація – класифікація – виявлення зв’язків залежності – 

конструювання кластерів – концептуалізація та / або конструювання 

“ ідеально-типових” понять» для емпіричної ідентифікації та концептуалізації 

явищ і процесів з не остаточно сформованими внутрішніми й зовнішніми 

зв’язками; положення поширено на процеси структурування взаємодії 

суб’єктів суспільно-релігійних відносин; 
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- концепції соцієтальної інтеграції, які пояснюють процеси взаємодії 

індивідів їхнім прагненням до поліпшення життєвих можливостей через 

посилення ідентичності; розвиток концепцій здійснюється через 

ідентифікацію проявів та наслідків структурування соціальної взаємодії 

переселенців, яка відбувається завдяки дії двох механізмів: дистанціювання 

від минулого як тенденції до його смислового знецінювання, з одного боку, 

та входження до об’єднань, які забезпечують комфортну інтеграцію в 

домінантний соціум, як результат прагнення до збереження ідентичності в 

умовах універсалізації / секуляризації – з другого; 

- перспективи використання методології Action Research як базової 

моделі участі соціолога в проектній діяльності суспільно-релігійних 

організацій та інших структур «третього сектору» з огляду на її 

інтеграційний потенціал.  

Практичне значення отриманих результатів. Результати 

дисертаційного дослідження можуть бути використані (і були використані) 

для: теоретичних та прикладних соціологічних досліджень структур 

громадянського суспільства, аналізу їхнього досвіду як медіаторів між 

індивідом та державою; оцінювальних досліджень, соціальної експертизи, 

діагностики та моніторингу проблем і потреб соціально вразливих верств 

населення; розробки соціальних проектів і програм із залученням 

соціального капіталу суспільно-релігійних організацій та інших структур 

«третього сектору»; формування навчальних програм (соціальні структури та 

соціальні відносини, соціологія релігії, методологія аналізу нечислових даних 

тощо) у навчальному процесі.  

Запропоновані в дисертаційному дослідженні схеми проведення 

соціологічної діагностики проблем та потреб вразливих верств населення (як 

основи практичної діяльності суспільно-релігійних організацій з розвитку 

благодійництва) використані Міжнародним благодійним фондом «Карітас 

України» в ході реалізації соціально орієнтованих проектів (довідка № 120/15 

від 16.08.2014) та Львівською обласною державною адміністрацією в процесі 
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оперативної роботи з громадянами, тимчасово переселеними з АР Крим та 

Сходу України (довідка № 01-92 від 03.12.2014). Окремі результати 

дослідження використані при написанні посібника, в якому дано практичні 

поради з організації громад1, та в навчальному процесі вищої школи, при 

розробці програми та лекційних матеріалів курсу з якісних методів 

соціологічних досліджень2.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею. Наукові результати і висновки, що містяться в дисертації, 

отримані автором особисто. Із наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, використано ті ідеї, які стали результатом особистої роботи 

автора дисертаційного дослідження. 

Апробація результатів дисертації відбувалась під час обговорення 

на наукових конференціях у 2002–2015 рр. Зокрема, це ІІІ, VIII, ІХ, X, XI, 

ХІІ Всеукраїнські науково-практичні конференції «Проблеми розвитку 

соціологічної теорії» (Київ, 2003, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 рр.); 

Міжнародні конференції «Одеські соціологічні читання» та з 2011 р. – 

«Одеські читання з соціальних наук» (Одеса, 2002, 2007, 2008, 2011, 

2013 рр.); Міжнародні Львівські соціологічні форуми (Львів, 2008, 2011, 

2012, 2014 рр.); Міжнародна науково-практична конференція «Місто як 

чинник демократичного розвитку України» (Київ, 2009 р.); Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Сучасні процеси в релігійному житті 

світу та України» (Одеса, 2009 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «BrainNet-working: experiences of institutional collaboration for 

the enhancement of circular migration» (Кишинів, 2010 р.; пленарна 

доповідь); Міжнародна науково-практична конференція 

«Транснаціональні сім’ ї як наслідок української трудової еміграції: 

                                                 
1 Спільнота як Дім. Практичні поради з організації громад українських трудових мігрантів / [М. Бондаренко, 
О. Іванкова-Стецюк, Г. Селещук, М. Школяр] ; за ред. О. Іванкової-Стецюк ; Комісія УГКЦ у справах 
мігрантів, кафедра соціології та соціальної роботи НУ «Львівська політехніка». – Л., 2011. – 96 с.  
2 Іванкова-Стецюк О. Трудова міграція: аналіз життєвого досвіду / О. Іванкова-Стецюк // Якісні дослідження 
в соціологічних практиках : навч. посіб. / за ред. Н. Костенко, Л. Скокової. – К. : Ін-т соціології НАН 
України, 2009. – С. 320–342.  
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проблеми та шляхи їх розв’язання» (Львів, 2012 р., пленарна доповідь); 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міграційні процеси в 

Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка» (Львів, 2013 р.) та ін. 

Апробація відбувалась і на інших публічних заходах в Україні та за 

кордоном, за участю представників науки, влади, громадських 

організацій, Церкви, мас-медіа, зокрема: під час проведення круглих 

столів «Соціальна діяльність релігійних організацій: проблеми і 

перспективи» (Одеса, 2008 р.); «Відчуваючи серцебиття мігранта: Хто і 

що чекає на українського емігранта після його повернення?» (Київ, 

2009 р.); «На роздоріжжі: куди прямує українська міграція» (Київ, 

2009 р.); «Обличчям до Людини: Церква і Держава у служінні мігрантам» 

(Київ, 2012 р.); «“Рух кордонів через людей”: виклики формування 

української міграційної системи» (Київ, 2013 р.); під час панельної 

дискусії «Перспективи євродіалогу у міграційній сфері: участь Церкви» 

(Львів, 2010 р.) та презентації міжнародного проекту «BrainNet-Working» 

(Брюссель, 2010 р.). Основні положення і висновки дисертації 

презентовано на методологічних семінарах факультету соціології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 

кафедри соціальних структур та соціальних відносин (2012–2015 рр.) 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено у 45 

публікаціях. Праць, які відображають основні наукові результати дисертації, 

– 27, із них індивідуальна наукова монографія – 1, статей в українських 

фахових виданнях із соціологічних наук – 22, статей у закордонних 

періодичних наукових виданнях (Австрія, Молдова, Росія, Румунія) – 4. 

Праць, які додатково відображають результати дисертації, – 18, у тому числі 

3 колективні монографії, з яких виданих в Україні – 2, за кордоном (Італія) – 

1. 
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Р О З Д І Л   І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ 

 

Визначення теоретико-методологічних засад досліджень 

організаційних форм релігійного життя передбачає оцінювання 

гносеологічного потенціалу теоретичних підходів до вивчення релігії як 

соціального феномену, які сформувалися в соціології та суміжних з нею 

соціогуманітарних дисциплінах. При цьому навряд чи буде продуктивним 

обмежитись загальним оглядом робіт відповідної тематики, здійснюючи який 

дослідник лише «придивляється» до думки вчених, не обмежуючись якоюсь 

окремою школою [1], адже в цьому випадку буде складно виокремити 

підходи, які бачаться особливо цінними в контексті тематики нашого 

дослідження, та елімінувати ті, які потрібні лише для повноти розуміння 

характеру дискурсу досліджень соціальних аспектів релігійного життя. 

Труднощі передбачено очікуватимуть і у випадку, якщо задамося ціллю 

вибудувати чітку, логічно витриману систему класифікації, як це роблять 

дослідники релігії, які є прихильниками марксизму [2, с. 376-377], хоча б 

тому, що поліпарадигмальність сучасної науки передбачає наявність різних 

критеріїв виділення відмінностей між існуючими концепціями.  

Проблематичність побудови єдино можливої класифікаційної схеми 

теоретичних підходів до вивчення релігійного життя та дисциплінарна 

неоднорідність джерельної бази досліджень суспільно-релігійної 

проблематики визначає відповідну логіку у представленні матеріалу даного 

розділу. З огляду на соціологічний характер нашої дисертаційної роботи, 

зокрема, її орієнтацію на вивчення соціальних структур та соціальних 

відносин, пропонується виокремити «сукупності» наукових праць в 

соціології та суміжних науках, які базовані на спільному розумінні 

механізмів структурування соціальної взаємодії. Такі «сукупності» 

розглядатимемо як компоненти джерельної бази досліджень структурно-
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організаційних аспектів релігійного життя. Ключовим при цьому постає 

поняття організаційної форми – як способу упорядкування взаємодій 

індивідів в рамках соціальної системи, в залежності від виду соціальних 

зв’язків, що лежать в її основі. 

Слід мати на увазі, що з огляду на системний характер  зв’язків, які 

виникають чи можуть виникати між суб’єктами суспільно-релігійних 

відносин і які актуалізують ті чи інші соціальні практики, ресурсна база, яка 

включає в себе лише соціологічні теорії релігії, може виявитись 

недостатньою для їх пояснень. Це актуалізує дослідницьку настанову на 

розширення джерельної бази досліджень релігійного життя через 

актуалізацію евристичного потенціалу теорій, в рамках яких можливий 

системний розгляд суспільно-релігійних процесів та явищ, в категоріях 

соціальної структури, зокрема, через оцінювання ефективності 

організаційних форм [3; 4; 5; 6]. Сподіваємось, що організовуючи матеріал 

таким чином, зможемо, навіть не охоплюючи усього спектру ресурсів, які 

могли би бути потенційно залученими в нашому випадку (їх докладний 

аналіз може стати темою окремої наукової розвідки), оцінити гносеологічний 

потенціал теоретичних підходів до вивчення релігійного життя, форм його 

організації та тих їхніх змін, які є результатом системних протиріч, а отже, 

ведуть до трансформації суспільно-релігійних відносин.  

 

1.1. Аналітичний огляд теоретичних підходів до вивчення релігійного 

життя та його організаційних форм 

Соціологія є відносно молодою наукою, теоретична база якої (особливо 

на перших етапах розвитку) формувалася на міждисциплінарній основі. Не є 

винятком і соціологічні теорії релігії, до розвитку яких долучилися 

представники суміжних з соціологією  галузей наукового знання. Відповідно, 

в рамках цих теорій релігійне життя може розглядатися під тим чи іншим 

кутом зору, з урахуванням особливостей того чи іншого дисциплінарного 

контексту. З урахуванням вище сказаного, наше дослідження передбачає 
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розширене розуміння соціологічних теорій релігії, тобто включення до їх 

переліку ті, які розроблялись в рамках суміжних з соціологією дисциплін, але 

які мають виразну орієнтацію на пояснення взаємозв’язків  між соціальними і 

релігійними феноменами через виявлення механізмів структурування 

соціальної взаємодії. Відтак, пропоновані в даному розділі дисертаційної 

роботи класифікації дослідницьких ресурсів в жодному разі не слід 

трактувати як «різновиди» чи «дублі» джерельної бази, яку використовують в 

соціології релігії чи інших, суміжних з нею дисциплінах, в першу чергу, в 

релігієзнавстві.  Натомість йдеться про компактну згортку, «тезаурус», який 

потрібен для позначення сукупності наукових візій, якими зможемо 

керуватись на подальших етапах дослідження, зокрема, при побудові 

пояснювальної концепції актуальних змін в організації релігійного життя. 

Формування такого «тезаурусу» будемо здійснювати нижче, наповнюючи 

нашу ідею конкретним змістом, із розумінням того,  що  спосіб мислення 

кожної культурно-історичної доби має свої особливості. Останні 

виявляються, серед іншого, у питаннях, які ставить перед собою і 

суспільством людина тієї чи іншої епохи, оголяючи категоріальну структуру 

думки [7, с.11], за рахунок «доданої вартості», що прихована у текстах, із 

урахуванням соціального контексту, в якому або стосовно якого виникають 

ті чи інші тексти [8, с. 12-16]. 

 

Релігійне життя як процес взаємодії примітивної релігії та 

традиційного суспільства:  антропологічні студії 

 Релігія є складним феноменом, що має свою «передісторію», або ж – 

дорелігійну стадію. «Примітивний» етап розвитку  релігії є досить тривалим. 

Він займає важливу роль у розвитку людства, зумовлюючи специфіку 

організації життя суспільства традиціоналістського типу. Остання 

різносторонньо досліджується в антропології релігії – досить розвинутого 

напряму в культурній антропології [9, с.295-335]. Втім, понад наявність 

досить вагомих наукових праць з даної тематики,  на даний час не вироблено 
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єдиної узгодженої концепції релігійного життя як процесу взаємодії релігії та 

традиційного суспільства, рівно ж як не визначено сутності (примітивної) 

релігії; не має узгодженості і щодо класифікації форм ранньої релігії та, 

відповідно, узгодженої пояснювальної концепції її соціальної природи.  Для 

прикладу, Е.Тайлор, один із фундаторів вчення про природу священних 

дійств в традиційному суспільстві, стверджує, що основними формами 

ранньої релігії є анімізм, віра в душі і духів [1]; Дж. Харрісон, обґрунтовуючи  

тезу про соціальну природу віри і культу, звертає увагу на їх обумовленості 

кризами життєвого циклу (народження, вступ у пору юності, шлюб, смерть 

тощо); Дж. Фрезер, досліджуючи соціальні аспекти ранніх вірувань, яким 

«немає місце в системі анімізму Е. Тайлора» [10, с.22], виділяє три основні  

форми ранньої (примітивної) релігії: магія, культ плодючості і розмноження 

та тотемізм [11, с.61], одним із аспектів  якого Б. Малиновський  визначає 

соціальне групування [10, с. 25].  

Особливу роль в системі ранніх вірувань дослідники відводять 

механізмам табуації, розуміння соціальної природи якої передбачає 

можливість індивідуального контексту вивчення змін у процесі взаємодії 

примітивної релігії та традиційного соціуму. Зокрема, засновник 

психоаналізу З. Фрейд  у своїй праці «Тотем і табу» [12] висловлює думку, 

що  зміни у функціонуванні інституту первинної табуації – як системи 

соціального регулювання, зумовлені причинами суб’єктивістського 

характеру. Дослідник наголошує, що  табу є формою, яка має подвійний 

зміст (святий, священний; заборонений, небезпечний) і означає категоричну 

заборону, яка накладається на виконання тих чи інших дій. При цьому 

соціальне трактується З. Фрейдом вельми своєрідно – як те, що змінюючись, 

розвивається в особливі комплекси завдяки злиттю егоїстичних та еротичних 

компонентів. Таке розуміння табуації можна вважати вдалим в тому сенсі, 

що воно, оптимізуючи розвиток психології релігії, має евристичний 

потенціал для соціолога, зорієнтованого на виявлення прихованих мотивів 

соціальної поведінки релігійної людини. Водночас, З. Фрейд (будучи 
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психіатром, а не соціологом) допускає ряд методологічних неточностей, 

зокрема, дозволяє собі певні «вільності» у відборі та інтерпретації 

емпіричного матеріалу, що дає підставу критикам З. Фрейда  до звинувачень 

його у тенденційності та відірваності від вивчення конкретної соціальної 

реальності [13, с. 111-119], з чим важко не погодитись. 

Особливе місце в роботах антропологів відводиться соціальним 

аспектам анімізму, який вважається однією із  форм ранньої релігії. При 

цьому не викликає практично ніяких дискусій з приводу того, що анімізм  

виконує функцію адаптації первісної людини до соціальних реалій, цим 

змінюючи як первісне суспільство, так  її саму людину, визначаючи основні 

напрями її діяльності. Водночас, мають місце певні відмінності у трактуванні 

ролі анімізму в організації традиційного соціуму, в залежності  від 

дослідницького акценту – чи то на механізмах психологічної, чи то – 

соціальної адаптації. У цьому контексті можемо виокремити декілька 

базових джерел. 

Функцію психологічної адаптації анімізму –  як механізму змін в житті 

людини, представлено у вже згадуваній праці З. Фрейда «Тотем і табу» [12]. 

В ній анімізм розглядається як перше світоспоглядання людства,  в  рамках 

якого духи та демони, якими первісна людина заселяла оточуючий світ, 

являють собою не що інше, як проекцію почуттів первісної людини. Позаяк в 

результаті табуації відчуття страху є неминучим, то (за З. Фрейдом) виникає 

потреба у пошуку шляхів його усунення, і саме анімізм постає цим шляхом. 

Така концепція анімізму виявилась досить продуктивною і знайшла своїх 

послідовників.  Зокрема,  у відомій роботі  О. Ранка та Х. Захса «Значення 

психоаналізу в науках про дух» [14] робиться акцент на ролі анімізму у 

набутті первісною людиною здатності відрізняти процеси, які відбуваються у 

зовнішньому світі, від психічних сприйняттів, через відмову  в насолоді, 

якою людина вимушена пожертвувати інтересам культурного прогресу [14, с. 

90-91]. Автори підкреслюють: стоячи лицем до лиця з жорстокою і дикою 

природою, представник традиційного соціуму намагається її «олюднити» 
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(«окультурити» - О.І-С) та, водночас, психічно перетворити, переробити свій 

страх. Відтак, цілком закономірно, що в межах традиційного суспільства 

одухотвореним істотам, які населяють світ, приписується бажання і здатність 

завдавати шкоди, що тим самим перетворює їх на демонів та провокує 

розвиток магії та чаклунства. Останнє, на думку дослідників, свідчить про 

зміни в житті суспільства та його перехід на вищу стадію організації [14, с. 

91-92]. По суті того ж висновку доходить і Б. Малиновський, ще більше 

зміщуючи акценти у вивченні  психологічних аспектів анімізму у бік їх 

соціальності. На переконання дослідника, з розвитком пристосування до 

реальності, людина поступово відмовляється від почуття всемогутності, 

заснованого на змішуванні об’єктивної реальності з психічною. Як наслідок, 

тотеми і соціальні явища, смерть і життя, поступово перетворюють релігію у 

щось «все більш і більш незрозуміле,  у все і ніщо водночас» [10, с. 39].   

Обидві візії щодо природи анімізму бачаться цінними для соціолога. У 

першому випадку (психологічний контекст) розуміння психологічної 

природи анімізму формує підґрунтя їх вивчення на мікрорівні, у другому 

(соціальний контекст) – дає змогу зосередитись на макрорівні їх аналізу в 

контексті суспільства та культури певного типу. Що стосується дослідження 

магії, то її розуміння як механізму виключення духовного або особистого 

агента з тієї чи іншої природної події, дає підстави дослідникам провести 

демаркаційну лінію між магією та релігією. Саме це здійснює  Дж. Фрезер 

(на основі аналізу величезного масиву матеріалів етнографічних експедицій) 

у своїй праці «Золота гілка» [11]. Дослідник переконливо демонструє, що у 

відмінності між прагненням і безпосереднім контролем, з одного боку, та 

«умилостивленням» вищих сил, з іншого, полягає невидима, але чітка грань. 

Приблизно такою ж є позиція Б. Малиновського, на думку якого релігія, 

визнаючи межі людських можливостей, піднімає людину над рівнем магії, 

зберігаючи свою незалежність, а надалі  існує поруч з наукою (остання, як 

стверджує дослідник, народжується з досвіду, в той час як магія – 

створюється традицією) [10, с. 22]. Натомість, за Дж. Фрезером, 
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фундаментальне припущення магії у великій мірі тотожне світогляду 

сучасної науки, адже в її основі лежить тверда віра в порядок і 

одноманітність природних явищ. І не важливо, що при цьому невірно 

трактується природа окремих законів –  магія все одно розглядається як 

ближча «родичка» науки, ніж релігія  [11, с. 56-59]. Можливий також варіант  

змішування магії та релігії [11, с. 61]. Останнє характерно не лише для  

додержавних й  ранньодержавних суспільствах, але й тих, які існують в наш 

час як «паралельні світи», що  уціліли і характеризуються відносно менш 

складною соціальною організацією, ніж розвинуті державні системи. Саме на 

це, зокрема, звертає увагу Б. Малиновський  [10, с. 20], при цьому не 

піддаючи сумніву, що магія і релігія – це соціальні феномени. Свою позицію 

автор аргументує, наводячи приклад «синкретизації» праці і ритуалу в 

соціальному контексті, коли знахар (в мирській ролі – лідер) керує роботами, 

визначає їх початки, наставляє працівників. І хоча ці дві ролі (знахаря і 

керівника землеробних робіт ) ніколи не накладаються одна на одну й не 

змішуються, будь-яка людина (туземець) без вагань може визначити 

соціальну роль, яку з них виконує індивід в даний момент [10, с. 32].  

Окреслені позиції не є однозначно безсумнівними і дають привід для 

виловлювання інших, контроверсійних точок зору, як це, приміром, робить 

К. Леві-Строс, розглядаючи процеси соціальної взаємодії в рамках 

первісного суспільства в цілісній версії, у вигляді «чогось єдиного» [15, с. 

172]. Свою позицію щодо можливостей реального впливу магії на розвиток 

соціальних відносин в групі, до якої належить первісна людина, дослідник 

пояснює на такому конкретному прикладі.  

Індивід – представник первісної культури, усвідомлює, що став 

об’єктом «злих чарів». Його впевненість поділяють родичі і друзі, усією 

своєю поведінкою вселяючи «нещасній жертві» думку про смерть; тобто 

спільнота «відрікається» від свого члена, елімінує його з системи соціальних 

відносин. Усунений від будь-якої діяльності, позбавлений усіх сімейних і 

соціальних уз, не маючи змоги відчути себе особистістю, індивід 
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переконується у своїй приреченості та починає реально відчувати проблеми 

зі здоров’ям. К. Леві-Строс пояснює такого роду «вплив магії» тим, що 

фізична цілісність не витримує руйнації особистості соціальної. І навіть 

успішно проведене лікування в умовах клініки та цілковите одужання після 

нього лише переконує первісну людину у тому, що вплив мага таки мав 

місце, а його дію просто вдалось нейтралізувати іншим, сильнішим, лікарям-

«магам» [15, с. 157-158]. За висновками К. Леві-Строса, в цьому випадку 

маємо справу з таким суто соціальним феноменом як маніпуляція [15, с. 190]. 

Водночас, магія, як зауважує Е. Тайлор, може переростати на вищих стадіях 

розвитку суспільно-релігійних відносин і в «знаряддя моральності», 

особливо, якщо до традиційних прохань до вищих сил про благополуччя  

додається звернення про підтримку у здійсненні добра та уникненні зла [1]. 

Розуміння магії як першооснови моральності актуалізує проблематику 

міфології та її структурно-організаційних функцій. Тут варто зауважити 

наступне.  

Існує точка зору, що міфолологія має розглядатися, наряду з іншими 

організаційними формами життя первісного суспільства, як один із 

можливих виявів  життя первісної людини [16], свого роду система, в рамках 

якої духи поставлені у певні відносини з тими чи іншими об’єктивними 

явищами [14, с. 92].  Водночас, міф може виконувати  й структурно- 

організаційні функції, oсновна з яких полягає у тому, що міф формує 

первісний колектив, прищеплюючи індивідам соціальні якості, завдяки яким 

вони і стають повноправними членами суспільства, шукаючи зовнішні 

об’єкти для своїх витіснених бажань [14, с. 56]. При цьому проголошується 

стійкість суспільного порядку, а сам міф  виступає як регулятор суспільного 

життя первісного колективу, в рамках якого явища, які вже до цього 

слугували самозбереженню (страх), персоніфікуються. Втім, існують й інші 

точки зору з даного приводу. Так, К. Леві-Строс, для якого культура постає 

як універсальний атрибут людського буття, «проекція» універсальних 

законів, що переводять безсвідому структуру розуму на рівень свідомості і 
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соціалізованої думки, відшуковує у міфах передусім ментальні структури. 

Така позиція свого часу стала об’єктом критики з боку «класичних» 

антропологів, зокрема, У.Тернера, який вважав, що таке бачення недооцінює 

роль почуттів у творенні  світу [17, с. 125].  

Не останню роль у  процесі творення міфів відіграють вже згадувані 

заборони, табу та інші системи знаків, за допомогою яких організовують своє 

життя індивід та колектив [17, с. 59]. Вони можуть виступати і як системи з 

колективною міфологією, і як інтровертні системи, в яких міфологія 

індивідуалізована, а ритуал – колективний [18]. Тому в сучасних 

дослідженнях міф все частіше розглядається як зразок соціальної норми. 

Водночас дослідниками визнається, що існують міфи, в яких мають місце 

інцест і насилля з боку чоловіків, зваблювання та невірність з боку жінок та 

інші асоціальні феномени, які далеко не завжди караються (припускається, 

що в цих випадках йдеться про міф як про відображення сексуальних 

фантазій) [19, с. 347]. Сказане можна звести у цілісну версію, якщо визнати, 

що міф виконує функцію соціальної адаптації. На користь цього свідчить той 

факт, що виживання індивіда і усього роду в рамках міфології поставлено у 

пряму залежність від того, наскільки глибоко індивід сприймав домінуючі 

цінності і моральні норми певної групи. Відтак, на певному етапі суспільного 

розвитку міфологія слугує заміною ще не виниклим суспільним та правовим 

інститутам, закріплюючи існуючі порядки і звичаї, увіковічуючи та 

оберігаючи їх, зокрема, у формі традиційних архетипів. З часом, на заміну 

етичній аргументації, що властива міфорелігійному типу рефлексії, 

приходить раціоналізоване обґрунтування інтересу  [20, с. 147]. Це дає 

підстави для розширення розгляду соціальних функцій міфу – не лише як 

явища, але і як соціальної конструкції, в різних когнітивних площинах. 

Варто згадати і про трактування антропологами особливостей 

священних дійств в традиційному суспільстві. Так, Б. Малиновський  звертає 

увагу на їх публічний характер, наголошуючи на неможливості існування 

релігії поза рамками суспільства. На переконання Б.Малиновського, саме 
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проведення спільних обрядів та ритуалів дозволяє членам общини досягати 

соціальної єдності. І  хоча сама по собі релігія не ідентифікується ним ані з 

суспільством, ані з соціальністю [10, с. 39], взаємопідтримка релігійної віри 

та соціальної організації в рамках традиційного соціуму бачиться 

дослідником  настільки ж вираженою, як і в «розвинених» культурах  [10, с. 

56]. Свою позицію Б. Малиновський пояснює в такий спосіб: не маючи змоги 

користуватися складним науковим апаратом, який би дозволяв фіксувати 

результати досвіду надійними способами, перевіряти їх, шукаючи нові 

адекватні засоби відображення та збагачуючи новим змістом, людина 

традиційної культури сприймає звичаї і соціальні інститути, що 

організовують її життя, як безцінну спадщину соціального досвіду предків, 

що здобувався з неймовірними жертвами, тож цих звичаїв необхідно 

дотримуватися. Концентруючись на вивченні механізму людської культури, 

зв’язків між психологічними процесами людини та соціальною інституцією,  

Б.Малиновський розглядає традицію як «цементуючий» чинник в первісних 

суспільствах. На його думку, саме традиція являє собою вищу цінність для 

общини, і ніщо не має такого значення, як конформізм та консерватизм її 

членів. Сакралізувати, а відтак – закріпити традицію людині допомагає 

релігія, в такий спосіб даруючи дар душевної цілісності як окремо взятому 

індивіду, так і спільноті в цілому, протидіючи центробіжним силам страху, 

відчаю та деморалізації, виступаючи як сильнодіючий засіб від відчаю, 

відновлюючи і підтримуючи згуртованість та мораль групи. Саме тому 

вірність традиціям вважається найважливішою із всіх рис первісної людини в 

первісних суспільствах  [10, с. 42]; саме тому сила традиції знижуватиметься 

по мірі розвитку соціального знання; саме тому будь-яка недбалість у 

дотриманні традицій послаблює згуртованість первісного суспільства і піддає 

небезпеці її культурний багаж – аж до загрози існування [10, с. 55]. 

Підкреслюючи, що в рамках традиційної культури  має місце постійна 

потреба у строгому дотриманні звичаїв та використанні знань, які 

передаються з покоління в покоління, Б. Малиновський зазначає, що первісна 
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людина залежить (значно у більшій мірі, ніж людина «цивілізована») від 

групи, з якою вона знаходиться в безпосередньому контакті – як в силу 

практичного співробітництва, так і завдяки особливостям душевного складу, 

розуму, менталітету. Покликаючись на наявні у його розпорядженні польові 

матеріали, дослідник підкреслює, що первісна людина набагато більше 

переймається своїм уловом, урожаєм плодів, подіям і святкуванням свого 

племені, ніж, скажімо, роздумами та сновидіннями, чи поясненням 

«двійників» та каталептичних трансів  [10, с. 31]. Таке розуміння суспільно-

релігійних відносин є природнім для структурного функціоналіста, яким є 

Б.Малиновський, з відповідною орієнтацією на аналіз культури як сукупності 

або суми матеріальних витворів (артефактів), благ, технологічних процесів, 

ідей, навичок і цінностей, куди включено і соціальну організацію. Аналіз 

ґрунтується «на копіткому вивченні  конкретних суспільств, їхніх інституцій 

і зв’язків, що їх вони підтримують між собою, разом зі звичаями, 

віруваннями й матеріальними засобами, взаємовідносин між індивідом і 

групою та індивідів між собою всередині групи» [15, с. 18]. При цьому, 

працюючи в структурно-функціональній парадигмі, дослідник «випускає» із 

поля свого зору ті  аспекти суспільно-релігійних відносин  первісного 

суспільства, які є наслідком процесів суб’єктивістського характеру, хоча і 

визнає, що найсильніші релігійні почуття людина переживає не в атмосфері 

всезагальної єдності з одновірцями, а на самоті, в умовах духовної ізоляції 

[10, с. 24].  

Таким чином, в антропологічних студіях релігійне життя розглядається 

як процес взаємодії традиційного суспільства та примітивної релігії. При 

цьому механізми структурування соціальної взаємодії розглядаються в 

контесті традиційного суспільства як такі, що зумовлені дією двох 

«векторів», а саме, в силу практичного співробітництва та завдяки 

особливостям душевного складу, розуму, менталітету первісної людини. 

Взаємодія тут завжди відбувається в рамках групи, від якої людина повністю 

залежить та з якою знаходиться в безпосередньому контакті, об’єднуючись в 
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єдиний соціальний організм через спільні священні дійства та практики. 

Інакше кажучи, понад розбіжності у трактуванні сутності та класифікації 

форм релігії, спільним для антропологів є намагання зрозуміти її соціальну 

природу  через аналіз механізмів впорядкування повсякденних взаємодій 

людей у традиційних суспільствах з метою  адаптації до соціальних реалій. 

Дослідження таких механізмів є важливим для соціолога, позаяк архаїчні 

культурні форми «вкорінені в реальність» мають вплив і на сучасну дійсність 

[21, с. 6]. Водночас, теоретико-методологічний інструментарій, який 

застосовується в антропології, не дозволяє в повній мірі осмислити проблему 

співвідношення соціального та індивідуального внесків в релігію, що 

визнається і самими антропологами  [10, с. 27].  

Втім, якими б сильними не були традиційні архетипи, з часом суспільні 

системи та усталені культури радикально змінюються; суспільства 

традиціоналістського типу поступово замінюються індустріальними, які, у 

свою чергу, стають взаємозалежними (цей процес відомий під назвою 

«глобалізація»), намагаючись зберігати водночас свою культурну 

ідентичність. Такі зміни актуалізують дослідження релігійного життя у 

філософсько-культурологічному вимірі. 

 

Релігійне життя як синтез соціального та духовного начал: 

філософсько-культурологічний вимір  

У працях філософсько-культурологічного характеру осмислення змін в 

суспільно-релігійних відносинах в контексті розвитку людства, відбувається 

в руслі традиції розгляду релігійного життя як синтези соціального та 

духовного начал. Таке розуміння релігійного життя демонструють наукові 

праці М. Бердяєва, К.Ф. Вайцзекера, Й.Г. Гердера, В.Розанова, 

П.Флоренського, Е.Фрома, Т.де Шардена та інших мислителів [ 22; 23; 24; 25, 

26 та ін.]. В рамках даної традиції  жодна культура минулого, теперішнього 

чи навіть майбутнього не може розглядатися як культура без релігії [25]. При 

цьому  дослідники розглядають релігію як одну із «галузей» культури 
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(З.Фрейд), «основу культури», що формує соціальне життя та визначає 

мораль (К.Ф. Вайцзекер);  навіть Ф. Енгельс, попри свої атеїстичні  погляди,  

все ж визнавав наявність зв’язків між культурою і релігією, вважаючи 

релігійне начало стійким ядром національної культури в трагічні періоди 

етносу. Позиція К. Юнга, у версії якого релігія має стосунок лише до 

індивіда, але не до культури  [27] та Й.Г. Гердера, який  розглядає культуру 

як вияв у людині «божественного порядку» [23], також загалом  лягають у це 

русло, якщо брати до уваги, що існують соціологічні теорії, які у великій мірі 

вибудувані з урахуванням т.зв. тріади – єдності соціального, культурного та 

особистісного [28, с. 1]. В православній концепції культури, зокрема, у  

П.Флоренського, релігія складає сутність культури, виступаючи 

інтерпретатором духовних цінностей [27]. Така точка зору не є безсумнівною 

з огляду на відмінність завдань релігії й етики.  Це опосередковано 

підтверджують приклади нерелігійної етики, зокрема, в традиції 

конфуціанства, з одного боку, та «позаморальних» релігій, в яких (як у давніх 

греків) боги постають істотами, що далеко не завжди поводяться етично, з 

іншого [27]. Водночас, дана традиція є актуальною для християнства, якому в 

рамках філософсько-культурологічної традиції розгляду релігійного життя 

приділяється значна увага, з огляду на його вагому роль у формуванні як 

східної, так і західної «гілок» європейської культури.  

Так, саме релігія – християнство, була визначальним чинником 

формування середньовічної (феодальної) європейської культури, в рамках 

якої формувалась особлива система соціальних  відносин («васал-сеньйор») і 

цінностей (соціальний порядок, колективізм, верховенство права, 

звичаєвість). Саме християнська релігія становила в ті часи зміст і основу 

всякого культурного розвитку, в’яжучи в одну організаційну цілість 

відосередковані сили [29, с. 273-274]; саме в контексті християнізації мало 

місце прагнення з боку церков викорінювати залишки язичества [30, с. 31], а 

отже, відбувалась заміна одного типу культури іншою або ж, за П.Сорокіним 

–  заміна «домінанти  системи істини» [31, с. 153-162]. З часом (уже 
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починаючи з часів Середньовіччя) все більшу роль у суспільному розвитку 

починає грати місто, що актуалізує розгляд релігійного життя через призму 

культурного розвитку та  урбанізації. Тут варто зазначити наступне. 

Соціальні аспекти релігійного життя в період Середньовіччя не 

належать до топ-тем соціогуманітарного дискурсу. Водночас, враховуючи 

значимість релігії в житті феодального суспільства середніх віків складно 

повірити, що відсутність вагомого доробку провідних соціологів релігії, які б 

стосувалися соціальних аспектів функціонування релігії в цей період історії, 

пояснюється «байдужістю» дослідників до означеної тематики. Натомість, 

гадаємо, причину цього слід шукати в методологічній сфері, а саме – в 

неможливості безпосереднього контакту соціологів з носіями означеної 

культури, як це мало місце в дослідженнях  ранніх форм релігійності, не 

кажучи вже про вивчення її особливостей в наші дні. Натомість, в 

дослідженнях культурологічного характеру дана тематика є розробленою; 

при цьому цінності й норми, завдяки яким люди або групи взаємодіють між 

собою, розглядаються у соціальному контексті, який віддзеркалює суспільне 

життя з огляду на зразки і способи поведінки людей, згуртування їх у групи. 

Так, розглядаючи естетичні канони візантійської культури, В. Бичков 

підкреслює, що вони у значній мірі вибудовувались за участю церковних 

інституцій. Візантійська естетика, що активно розвивалася монахами і 

прихильниками подвижництва, стверджувала ідеал духовної краси як 

основного і практично єдиного ідеалу і підходила до оцінювання комплексу 

життєвих явищ саме з міркою цього ідеалу. При цьому утилітарна оцінка 

того чи іншого феномену переростає в характеристику власне естетичної 

цінності, позаяк явища, які розглядаються (зокрема, спосіб життя) не тільки 

оцінюються з позиції норм (моральних, побутових, політичних тощо), але і 

як предмети «не утилітарної духовної насолоди», тобто як естетичні об’єкти. 

Зокрема, духовною насолодою, радістю, веселощами наповнені для 

візантійських мислителів багато феноменів релігійного життя і саме життя в 

цілому [32, с. 217-221]. Що ж стосується етичної сфери, то тут дослідники 
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підкреслюють наявність переваги форми над моральним і культурним 

змістом, зокрема, як зазначає М. Грушевський в цей період має місце 

«хворобливий розвій монаршого аскетизму коштом ідей солідарності і 

соціальності» [30, с. 31].  

Дослідники відзначають вагоме соціальне значення обряду хрещення в 

контексті середньовічної культури. Саме хрещення, як зауважує А. Гуревич, 

постає як основний спосіб ініціації індивіда, що накладає на нього правові 

зобов’язання перед спільнотою, порушувати які він не має права. Дослідник 

підкреслює міжособистісний характер природи соціальних зв’язків, в яких, 

особливо в період раннього середньовіччя, можна виявити принцип 

взаємності, немаловажний у їх конституюванні. Що ж стосується самої 

людської особистості, то вона в цей період бачиться як слабо 

індивідуалізована, натомість, як і в традиційній культурі, тісно пов’язана зі 

спільнотою, є її практично невід’ємною часткою. При цьому  зв’язки, які 

об’єднують людей в групу, розглядаються як набагато сильніші, ніж зв’язки 

між групами чи індивідами, а поняття свободи взагалі –  як досить умовне. 

Саме це чітко окреслює межі середньовічної культури, кардинально 

відсікаючи її від культури модерного (індивідуалізованого) суспільства [33, 

с. 198-207]. 

Абсолютною цінністю в рамках феодального (середньовічного) 

суспільства дослідниками визнається право, яке цей період розуміється 

людьми як таке, що «встановлене Богом»  (lest est donum Dei). Водночас, 

члени Церкви як спільноти у вірі (universitas fidelium), яка об’єднує 

духовенство і мирян, не є рівними між собою соціально: духовенство стоїть 

вище мирян, в середовищі яких знову-таки немає рівності. Вважається, що 

такий стратифікаційний порядок зумовлений тим, що в часи Середньовіччя 

було прийнято виокремлювати соціальні групи за ознакою «заслуги» перед 

Богом, хоча начебто й визначалося, що за своєю природою люди всі рівні  

[33, с. 175-176]. Як наслідок, в епоху середньовіччя розвивається т.зв. теорія 

«потрійного устрою суспільства», докладно описана А. Гуревичем. Згідно 
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цієї теорії, середньовічне суспільство складалося з упорядкованих 

«розрядів». Йдеться про духовенство (oratores), яке турбувалося  про духовне 

здоров’я суспільства; рицарство (bellatores, pugnatores), яке охороняло його; 

трудівників (aratores, laboratores), які його годували. І хоча світській 

(королівській) владі в той час і вдалося поступово ввести низку законів, 

обов’язкових для всіх підлеглих, однак, саме трифункціональна соціальна 

схема зафіксувала вагомий аспект самосвідомості середньовічного 

суспільства  [33, с. 207-208] .  

Після прийняття християнства лише найосвіченіша частина суспільства 

могла вважати себе християнами у повній мірі. Натомість, широкі маси 

населення ще тривалий час продовжували сприймати світ відповідно до 

язичеського світогляду: для прикладу, замість того, щоб іти до церкви, брали 

участь в іграх, практично не дотримуючись постів [19, с.146-147]. Через те, 

що найважливіші християнські персонажі тривалий час ототожнювались в 

свідомості людей з язичеськими богами (останні в означеному контексті 

можна розглядати як «персоніфіковані сили та явища природи») [34, с. 73], 

багато християнських свят було приурочено до язичеських, особливо до тих, 

які мають стосунок до сільського господарства і землеробства. Наявність 

такого роду «компромісів» з боку християнських  церков зазвичай 

оцінюється позитивно в наукових джерелах, адже, на думку дослідників, це 

свідчить про достатню гнучкість християнства, яке намагаючись посилити 

свій вплив, вимушене послаблювати надто жорсткі догмати, мирячись з тим, 

що більшість «звичайних» людей просто не в змозі відповідати високим 

вимогам, які пред’являються релігійній людині  [11, с. 378-379].  

Втім, слід враховувати і небезпідставні зауваження тих науковців, які 

стверджують, що у таких випадках може йтися і про соціальні причини 

такого роду «лояльності», зокрема, такі, як пошук християнськими церквами, 

задля підвищення свого статусу в суспільстві, компромісу з культами-

суперниками, котрі хоча й були формально переможеними, але 

продовжували мати вплив на життя суспільства. Тож хоча культ предків є 
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«офіційно» відсутній в християнстві, тим не менше окремі його сліди 

зберігаються  цілком виразно ще тривалий час [1]. І навіть в Радянському 

Союзі, коли будь-які релігійніі ритуали було оголошено «шкідливим 

пережитком», а замість традиційних обрядів намагалися ввести нові, 

громадянські, люди часто продовжували відзначати народження, весілля та 

смерть відповідно до традиційних правил. При цьому якщо в урбаністичному 

середовищі контраст між новими нормами поведінки і старими звичаями був 

практично не відчутним, то у селах – як у соціумі, наближеному за своїми 

ознаками до традиційного, різниця була помітною, особливо, серед 

представників старшого покоління  [19, с. 159]. Останні традиційно 

вважаються компетентнішими щодо звичаїв і обрядів, адже надивившись їх 

протягом життя, а головне – будучи більш звиклими до роздумів про «вічне», 

найглибше його розуміють [35, с.326].  

Таким чином, у працях філософсько-культурологічного характеру 

закладено традицію осмислення релігійого життя як синтезу соціального та 

духовного начал, в рамках якої формування європейської культури 

визначається доцентровою дією християнства. Останнє, в’яжучи в одну 

організаційну цілість розрізнені тенденції розвитку соціальних  відносин, 

постає як чинник заміни одного типу культури іншим, що  на певних етапах 

суспільного розвитку визначає стратифікаційний порядок. Дана традиція 

продовжує розвиватись  сучасними культурологами та релігієзнавцями, в 

тому числі – вітчизняними, серед яких А.Колодний, Л. Филипович, 

В.Шевченко, С.Здіорук, О. Недавня та інші [36; 37; 38; 39; 40 та ін.], в 

контексті запиту на концептуалізацію феномену відтворення і розвитку 

людини як суб’єкта діяльності. Актуальним при цьому є розгляд релігійної 

діяльності та соціальних відносин, нею зумовлених, як чинника змін у 

структурі суспільства, та визначення місця релігійних груп і організацій  в 

структурі суспільства [41, с.134-142].  

Разом з тим, слід підкреслити, що після появи праць М. Вебера, якого 

вважають причетним  до «методологічної революції» в соціології, а саме – її 
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вивільнення від однобічних натуралістичних уявлень та спрямування 

інтересу у бік вивчення форм соціальної взаємодії людей [42], зростає 

активність у пошуках відповідей на запитання, які стосуються визначення 

тієї ролі, яку зіграла зміна релігійної етики в становленні капіталізму. Це, у 

свою чергу, актуалізує гносеологічний потенціал досліджень, зорієнтованих 

на виявлення сукупності статистично стійких актів взаємодії людей, які 

вказують на вираження тенденції соціальної зміни, з урахуванням здобутків 

класичної соціології. 

 
Гносеологічний потенціал класичної соціології у вивченні 

структурно-організаційного оформлення релігійного життя 

У формуванні наукової бази соціологічних досліджень феномену 

«групового синтезу» – як  прототипу охопленого «почуттями і свідомістю 

єдності за межами єдиної особистості», що відображається в релігійній 

єдності буття  [43, с. 78], вагому роль відіграли праці представників 

класичної соціології, в першу чергу – Е. Дюркгайма та  М. Вебера, а також 

роботи тих учених, які розвинули цей напрям досліджень (Г. Бекер, П. 

Бергер, Е. Гіденс, Т. Лукманн, Т. Парсонс, Е. Трелч та інші). Їх напрацювання 

є співзвучними традиціям вітчизняної соціології, яка центральним осередком 

соціального життя вважає громаду (спільноту) [44, с. 20]. З огляду на 

стрімкий розвиток суспільства, кардинальні зміни у ціннісних системах та 

появу нових форм комунікацій, праці класиків соціології потребують 

переосмислення на предмет виокремлення тих здобутків, які можуть 

слугувати орієнтирами в подальших дослідженнях структурно-

організаційних аспектів релігійного життя.  

Так, Е. Дюркгайм у своїй фундаментальній праці «Первісні форми 

релігійного життя» [21] на базі спостережень за життям невеликого 

традиційного суспільства докладно аналізує найпростіші спільноти, тобто 

такі, які характеризуються простою організацією, яку жодна з інших 

структур не здатна перевершити за своєю простотою. Е. Дюркгайм називає 
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такі спільноти первісними, як і людей – творців таких спільнот.  Для 

дослідника бачиться логічним, що в рамках традиційної культури, яку він 

вважав «найпридатнішою, ніж будь-яка інша, аби зробити зрозумілою 

релігійну природу людини» [21, с. 5], передбачено низку церемоній, 

спрямованих на те, щоб поєднати індивіда з колективом, включаючи ті із 

них, в яких релігійний характер частково «стирається»  [21, с. 355]. На 

переконання Е. Дюркгайма, саме колективні ідеали, втілюючись в індивідах, 

прагнуть ідеалізуватися, а особистий ідеал виокремлюється з ідеалу 

суспільного в міру того, як індивідуальна особистість розвивається  [21, с. 

394].  При цьому, як зазначає Е. Дюркгайм, релігія є невіддільною від 

Церкви. Остання ним бачиться як спільнота, що об’єднує вірних, втілюючи їх 

спільні уявлення в однакових цілях, формуючи їх взаємини не лише зі 

«святим», але й з «мирським світом». Така спільнота  може бути вузько 

національною vs долати кордони; об’єднувати цілий народ vs окрему його 

частину, однак, вона завжди має в основі якийсь «гурт». Відтак, Церква, за 

Е.Дюркгаймом, це не просто «священицьке братство», це «моральна 

громада», яку утворюють усі віруючі однієї віри – як миряни, так і 

священики [21, с. 43-44], і в рамках якої людина здобуває підтримку у 

доланні життєвих труднощів [21, с. 388]. Саме завдяки включенню індивіда в 

життя спільноти, вважає соціолог, релігія перестає бути «непояснимою 

галюцинацією», а закріплюється в реальності, перетворюючись на моральну 

силу, яка розбуджує гурт у інших моральних істотах і від якої індивід 

отримує все найліпше, оживлюючи свою свідомість і дисциплінуючи її  [21, 

с. 212-214].  

Розуміння Е. Дюркгаймом релігії не лише як «справи віри» того чи 

іншого індивіда, але й як потужного чинника солідаризації [21, с. 46], не 

втрачає актуальності і в наш час, коли на релігійні чинники можуть впливати 

цілком «світські», як от можливість бути в громаді, знаходити підтримку 

однодумців, бути соціально захищеним тощо. В наслідок цього 

актуалізуються процеси структурування соціальних взаємодій задля 
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налагодження міцних соціальних зв’язків та отримання надійного 

психологічного захисту від повсякденних і особистих проблем. Водночас, 

набуває актуальності твердження Е. Гіденса про необхідність виходу за 

рамки традиційної культури при вивченні взаємозв’язків релігії і суспільства, 

виявлення їх особливостей в контексті соціальних змін [45, с. 66].  

Першим соціологом, якому вдалося довести, що релігія може 

відігравати вагому роль на пізніших етапах розвитку людства, а саме –  в 

рамках буржуазної (протестантської) культури, був М. Вебер. У своїй 

програмній праці «Протестантська етика та дух капіталізму» [46] та  інших 

наукових роботах він досліджує особливості модернізації релігійного життя в 

умовах капіталізації (індивідуалізації, урбанізації), намагаючись паралельно 

з’ясувати і соціально-економічні наслідки церковної Реформації. Зокрема, 

дослідника цікавить, чому у XVI ст. більшість найбагатших, економічно 

найрозвиненіших країн прийняли протестантство, а також яким чином 

протестантський світогляд є пов'язаним з боротьбою за матеріальний 

добробут і яким чином він вплинув на реформування релігійної структури 

суспільства.  

Здійснюючи порівняльний аналіз суспільно-релігійних та економічних 

процесів, що відбувалися в західному суспільстві по мірі розвитку 

капіталізму, М. Вебер доходить обґрунтованого висновку, що Реформація не 

стільки усунула панування Церкви у повсякденному житті, скільки замінила 

одну його форму на іншу. На його думку, це була заміна панування зовсім 

необтяжливого, на ту пору майже формального, неймовірно жорсткою 

регламентацією поведінки, яка глибоко проникла в усі сфери приватного і 

громадського життя. М. Вебером справедливо зауважено, що особливу 

ретельність  у захисті ідей Реформації – такої, яку буржуазні класи досі 

виявляли досить рідко, а пізніше взагалі ніколи не виявляли, виявили ті 

країни, в яких були найбільш активні «буржуазні» середні класи [46, с. 39-

41]. Дещо пізніше ця думка була розвинута Т. Парсонсом в ході його 

досліджень модернізації релігійного життя в системі держав ХVІІ ст. та  
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П.Бергером, який звертаючись до традицій протестантського лібералізму, 

демонструє взаємозв’язки між релігією і конструюванням світу людини.  

Зокрема, аналізуючи причини встановлення жорсткого секулярного 

контролю над Церквою, Т. Парсонс підкреслює, що в епоху становлення 

капіталістичних відносин не існувало міжнародної протестантської Церкви 

(зрештою, її не існує і до цього часу), спроможної укріпити незалежність 

місцевих церков, тож протестантські церкви ставали зазвичай державними 

або «національними», яким політична влада нав’язувала конформну 

поведінку [47, с. 77-80]. В такий спосіб  соціолог закладає основи аналізу 

релігійних аспектів процесу розбудови соцієтальних спільнот, що бачиться 

актуальними і в наш час (зокрема, в контексті розвитку ідей розбудови 

«помісних» церков в українському суспільстві). В той же час П. Бергер, 

аналізуючи процеси секуляризації,  доходить такого висновку: коли 

ослаблюється або щезає соціальна інфраструктура, в межах якої реальність 

християнського світу постає як щось само собою зрозуміле, релігійність 

перестає бути масовою і довговічною, а відтак – перестає бути 

«всеохоплюючим феноменом» [48]. Цим автор опосередковано підкреслює 

важливу роль релігійної спільноти в організації життя суспільства. 

Загалом же, що стосується особливостей формування засад організації 

релігійного життя в умовах капіталізації, то цей процес, за спостереженнями 

М. Вебера, відбувається шляхом постійної жорсткої дискусії, в рамках якої 

протестанти критикують аскетичні (справжні чи уявні) ідеали католицького 

способу життя, на що католики відповідають закидами щодо «матеріалізму», 

до якого нібито привела протестантів секуляризація усього змісту життя. 

Тобто, за висновками М.Вебера, результати Реформації як такої насамперед 

полягають у тому, що значення релігійної винагороди за мирську працю в 

рамках професії набрало, порівняно з католицьким розумінням, набагато 

більшої ваги. Така позиція є належним чином аргументованою – у першу 

чергу, тим, що всюди, де утверджувалось пуританське світовідчуття, воно за 

всіх обставин сприяло встановленню буржуазного, раціонального з 
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економічного погляду способу життя, що, звичайно, було набагато 

важливішим, аніж просте стимулювання росту капіталів [49, с. 372]. І як 

свого часу формальне суспільство і монархічна держава оберігали тих, хто 

був «схильний до розваг», тобто від впливу буржуазної моралі, так і 

капіталістичне суспільство поступово взяло під свій захист тих, хто, за 

висловом М. Вебера, виявився «схильним до праці», щоб уберегти від 

класової моралі робітників і ворожих до влади профспілок [49, с. 366]. Саме в 

рамках буржуазної культури мирська протестантська аскеза, прагнучи 

обмежити «споживання» (особливо у надмірних формах) з усією рішучістю 

відкинула безпосередню насолоду багатством. В такий спосіб вона звільняла 

«придбання» від психологічного гніту традиціоналістської етики, розбивала 

кайдани, які сковували прагнення до наживи, перетворюючи останнє на 

заняття не лише законне, а й бажане Богові (у тому розумінні, про яке 

йшлося вище). Тож прагнення до матеріальних благ було, як логічно 

доводить М. Вебер, боротьбою проти ірраціонального використання 

придбаного майна і аж ніяк – проти раціонального придбання [49, с. 369]. 

Природно, що в означеному контексті змінюєтьсться статус релігійного 

об’єднання. Останнє, на переконання М. Вебера, виконує свої соціальні 

функції найактивніше тоді, коли існує у специфічній формі, яку він називає 

«сектою». Для «секти», за спостереженнями соціолога, характерним є:  

- позаінституційний характер членства (на відміну від традиційної 

Церкви, яка дається людині від народження і для якої є об’єктом впливу, 

«секта» є добровільним об’єднанням індивідів, куди вступають при взаємній 

добровільній згоді);  

- «секулярність» («секта» прагне не підтримувати стосунків із 

«земними» носіями влади);  

- здійснення обряду «ініціації» у свідомому  віці (обряд хрещення 

відбувається уже в дорослому свідомому віці, а не при народженні;  

- елітарність, вибірковість як принцип творення (якщо Церква є 

«універсальною», тобто її «благодать» однаковою мірою спрямована на 
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«праведних і грішних», то «секта» прагне бути релігійною «елітою», котра 

зримо втілює «невидиму церкву» у громаді «обраних»);  

- закритість, окремішність, нетерпимість («секта» не терпить будь-

якого втручання у її внутрішнє життя тих, хто не має відповідної релігійної 

«кваліфікації», яку слід підтверджувати своїм способом життя; саме такого 

роду  «кваліфікація» є засадою згуртування громади)  [50, с. 388-392].  

Втім, у М. Вебера поняття «секти» не передбачає звичних для нашого 

часу негативних конотацій. Це – лише одна з можливих форм соціальної 

організації, що виникає в рамках буржуазної культури, і в рамках якої мають 

місце певні практики, які складно віднести однозначно до релігійних, хоча й 

вважати їх суто світськими також було б не зовсім правильно. Для прикладу, 

для епохи раннього модерну може вважатися цілком нормальним, коли 

комерсант у сфері торгівлі земельними ділянками, прагнучи збути ділянку 

під забудову, насамперед зводить там невелику храмову будівлю, після чого, 

за незначну суму винагороди, запрошує недосвідченого молодого 

проповідника, даючи йому зрозуміти, що той матиме шанси лишитися тут 

постійно і проповідувати, тільки б ділянка швидше стала заселеною [50, с. 

382]. На думку М. Вебера, такі явища мають місце і можливі в рамках 

молодої буржуазної західної культури тому, що належність до церковної 

громади до певної міри гарантує моральну репутацію індивіда, і не лише 

суспільну, а й (і навіть насамперед) ділову. М. Вебер знаходить розумне 

пояснення поширеності таких практик, яке ґрунтується на тому, що вступ до 

релігійної громади передбачає всебічну перевірку моральних та ділових 

якостей індивіда, всього його попереднього життя; натомість будь-яка 

неточність у виконанні грошових зобов'язань, легковажні витрати, відвідання 

трактирів — словом, усе, що може ставити під сумнів суспільні якості 

кандидата, розцінюється як підстава для відмови у вступі до громади. 

Водночас, для буржуазної культури характерним є підтримка церковною 

громадою своїх членів, аби їх репутації не було завдано шкоди, і навіть 

допомога у випадках, коли хтось (не з власної вини) відчуває якісь 
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матеріальні труднощі. Зрозуміло, що така «перевірена» особа, яка має до того 

ж свого «гаранта», викликає довіру ділових партнерів та клієнтів, тож вступ 

до релігійної спільноти за таких обставин є позитивним фактором для будь-

якого підприємця [50, с. 383]. Іншими словами, у М. Вебера релігійне 

згромадження постає не стільки як спільнота у вірі, що ґрунтується на 

потребі «душевного спілкування», скільки як ієрархічна соціальна структура, 

яка дає певні гарантії соціального і психологічного захисту на шляху 

досягнення індивідом власних (не лише ідеальних, але й матеріальних) цілей, 

при цьому вимагаючи суворого підпорядкування [50, с. 394-395].  

Водночас, М. Вебер змушений відзначити той факт, що з часом функції 

церковної громади починають переймати різного роду світські структури 

(«ордени» і клуби різного ґатунку). Однак, на його думку, це не зменшує ролі 

церковної громади, яку він вважає їх прообразом і яка цілком і повністю 

спрямована на те, щоб плекати «поважність» індивідів» [50, с. 385-386], а 

отже постає не лише як один із вирішальних чинників формування 

релігійності індивіда, але й як чинник організації усього життя соціуму, в т.ч. 

– його структурування.    

Трактування релігійної спільноти як особливої організаційної форми 

суспільного життя, запропоноване М. Вебером, не втрачає своєї актуальності 

і в наш час. Воно  може стати вельми помічними у виявленні механізмів 

інтеграції індивідів в рамках спільнот, які «виростаючи» з релігійних 

згромаджень, здійснюють  під егідою Церкви, благодійну (харитативну) 

діяльність  [51; 52; 53; 54; 55 та ін]. В наш час такі об’єднання (громадські 

організації, благодійні фонди, соціальні служби, групи соціальної адаптації, 

християнські молодіжні центри тощо) допомагають вразливим верствам 

населення у вирішенні їх проблем,  постаючи водночас і як елементи 

громадянського суспільства, і як форми релігійного життя (про це 

говоритимемо докладно у наступних розділах дисертації). Відтак, до заслуг 

М. Вебера – як одного із засновників соціологічного вчення про соціальну 

природу релігії, є формування теоретичних засад аналізу соціальної  
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структури за релігійним критерієм, які були дещо пізніше розвинуті Е. 

Трелчем у його роботі «Соціальне дослідження християнських церков»  [56] 

та доповнені Г. Бекером в дослідженні «Через цінності до соціальної 

інтерпретації» [57] – за рахунок  додавання двох типів релігійних організацій 

– деномінації (секта, яка «охолола» і перетворилася на інституційний орган, 

радше, ніж на активну групу віруючих) та культу (групи прихильників 

спіритизму, астрології або трансцендентальної медитації, які мають 

ліберальну й швидкоплинну природу, складаючись з осіб, які заперечують 

цінності навколишнього суспільства) [45, с. 517-519]. В такий спосіб було 

сформовано звичну на даний час типологію релігійних організацій (церква, 

конфесія, секта)  [58, с. 226-227], яка, як вважаємо, може бути уточненою і 

доповненою (див. докладніше п. 2.1). В контексті сказаного слід також 

відзначити високий евристичний потенціал підходу М. Вебера до аналізу 

проблеми організації соціального знання у релігійній сфері, зокрема, пошук 

дослідником перспективних – з точки зору суспільної значущості – форм 

релігійних об’єднань. Такими, на думку М. Вебера, з огляду на тенденцію до 

секуляризації, є об’єднання, базовані не на релігійних – у «сектантському» 

сенсі цього слова, а на спільних культурних цінностях.  Соціальні взаємодії в 

рамках таких об’єднань відбувається внаслідок безпосередніх і 

неформальних контактів, забезпечуючи  можливість комунікації, інтеграції 

та соціальної адаптації людей, які опинилися в складній та нестабільній 

життєвій ситуації, а самі об’єднання постають як результат структурування 

взаємодії соціальних суб'єктів. 

Таким чином, в класичній соціології об’єднання за релігійним 

критерієм є водночас моральною спільнотою та середовищем реалізації 

широкого кола потреб індивіда, яке втілюючи їх спільні уявлення в 

однакових цілях, формує їх взаємини зі «святим» та «мирським світом»; є 

однією з можливих форм соціальної організації; об’єднує вірних через 

здійснення  церемоній, спрямованих на поєднання індивіда з колективом, 

включаючи ті, в яких релігійний характер частково «стирається».  
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Запропоновані в класичній соціології підходи до розуміння релігійної 

спільноти як середовища інтеграції отримують нове звучання в наші дні, 

коли зростає потреба в структурах, здатних забезпечити потреби індивіда не 

лише духовно-релігійного, але й соціального характеру на шляху соціалізації, 

з урахуванням необхідності входження у різні структури суспільства. При 

цьому модернізація суспільства, кардинальні зміни у ціннісних системах,  

поява нових форм комунікацій зумовлюють зростання інтересу дослідників 

до змін статусу релігії в суспільстві. 

 

Зміни статусу релігії в суспільстві та способи їх концептуалізації  

Джерельну базу досліджень змін статусу релігії в суспільстві можна 

структурувати за трьома блоками.  

По-перше, це система поглядів, які виражають точку зору, згідно якої 

статус релігії в суспільстві знижується – по мірі зменшення залежності 

людини від сил природи. Таку точку зору в тій чи іншій формі у свій час 

висловлювали Л. Фейєрбах [59; 60], К.Маркс [61] та – у більш агресивній 

формі, його послідовники, серед яких варто згадати не тільки В.Леніна з його 

добре відомим «опіумом для народу», але й вітчизняного соціолога  

М.Шаповала  [62]. 

 «Свідомість бога є самосвідомість людини, пізнання бога –  

самопізнання людини. Про людину можна судити по богу і про бога –  по 

людині», – зазначає Л. Фейєрбах у своїй роботі «Сутність християнства» [59, 

с. 42], розглядаючи релігію як «дитячу» сутність людства, з якої людина 

поступово «виростає» в ході історичного прогресу, в результаті чого «те, що 

раніше вважалося і шанувалося божественним, нині вважається людським» 

[59, с. 42]. Л. Фейєрбах це пояснює тим, що на ранніх етапах розвитку 

людства людина себе «об'єктивувала», але не вбачала в об'єкті своєї сутності 

[59, с. 42-43]. Відтак, сутність і свідомість релігії, за Л. Фейєрбахом, 

вичерпується тим, що полягає в сутності людини, його свідомості та 

самосвідомості; на його думку, «у релігії немає власного, особливого змісту» 
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[59, с. 52], тому з часом, в ході розвитку історії,  людина  «все більше забирає 

у бога і приписує собі» [59, с. 62]. У своїй пізнішій роботі «Сутність релігії» 

Л.Фейербах уточнює свою позицію щодо зміни статусу релігії в суспільстві. 

Він підкреслює помилковість розуміння релігії як чогось такого, що є 

вродженим для людини, натомість вбачає основу релігії у почутті залежності 

людини від природи, яка могла би бути і меншою, якби «людина не робила 

чорне з білого», бездумно розпоряджаючись природою [60]. 

Ідеї Л.Фейєрбаха значним чином вплинули на формування 

марксистської позиції щодо зміни статусу релігії в суспільстві, ключові 

засади якої викладено у роботі «родоначальника» марксизму «До критики 

гегелівської філософії права. Вступ» [61]. Так, на думку К. Маркса, 

«перемогти релігію» можна лише ліквідувавши її соціальні основи. Йдеться 

про такі специфічні відносини між людьми, як відносини відчуження, 

чужості один одному, невідповідності людини власної сутності, які, за 

К.Марксом, і породжують релігію. Відтак, К. Маркс акцентує на потребі не 

так боротьби з релігією як явищем (а тим паче – не на фізичному 

переслідуванні релігійних людей чи організації гонінь на релігію), а на 

необхідності боротьби з соціальними інститутами  та  соціальними 

феноменами, які продукують відчуження, проти буржуазної держави, 

буржуазної культури, буржуазної моралі. Зниження статусу релігії в 

суспільстві відбудеться, за К. Марксом, обов’язково, в результаті боротьби 

трудящих за свої права, а коли ця боротьба увінчається успіхом, релігія 

зникне сама собою, мирним шляхом. Інакше кажучи, справжнє «усунення» 

релігії, за К.Марксом, можливе тільки з усуненням матеріальних причин її 

виникнення. Така логіка, будучи вочевидь неприйнятною для людей 

віруючих, водночас може стати основою соціального діалогу та компромісу в 

суспільстві [63]. 

З позицій марксизму визначається перспектива змін статусу релігії в 

суспільстві і українським соціологом М. Шаповалом. Він негативно оцінює 

роль релігії в суспільному розвитку, вважаючи, що «релігія не зробила 
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жодного поліпшення в людському житті, не дала ні одного винаходу, не 

підпорядкувала найменшої природної сили» [62, c.234]. На його думку, вплив 

релігії на суспільство в ході його розвитку зменшуватиметься по мірі 

розвитку знання [62, с. 237], зокрема, точної науки про людське співжиття, 

яка надасть змогу опанувати суспільну стихію і стати творцем історії [62, с. 

233]. До сказаного лише додамо, що позиція М. Шаповала стосовно статусу 

релігії в суспільстві лягає в русло його загальної настанови на пошук науково 

обґрунтованої програми національного і соціального визволення 

українського народу, через розроблення цілісної теорії про Україну як 

суспільство [64, с.13]. 

Дещо по-іншому, а саме – через раціоналізацію суспільного життя, 

відбувається концептуалізація статусу релігії в суспільстві в теоріях 

секуляризації. Таку позицію в різний спосіб обстоюють, зокрема, С. Брюс, 

Б.Вілсон, Д. Мартін, Л. Шайнер [65; 66; 67: 68; 69; 70 та ін.]. Йдеться про 

витриману випробовуванням часом аналітичну схему дослідження феномену, 

що описує рух від протестантської реформації через індустріальний 

капіталізм до світської держави і ліберальної демократії, в рамках яких, 

власне, і має місце «секуляризація на Заході».  Сам процес секуляризації, 

якщо спробувати описати його максимально стисло, тут полягає в тому, що 

«індивідуалізм, різноманітність (diversity) і егалітаризм в контексті 

ліберальної демократії підривають авторитет релігійних вірувань, а соціальне 

значення релігії падає, і вона стає особистою справою віруючого» [71].  

Подальший розвиток теорій секуляризації  викликав багато дискусій з 

приводу оцінки суспільно-релігійних змін, зокрема, через пошук підходу, 

який би фокусувався не стільки на занепаді традиційних елементів 

«релігійного», скільки на переорієнтації релігії та її пристосуванні до 

сучасних умов [72, с. 131]. Як наслідок, з’являються концепції, які 

пояснюють певне підвищення статусу релігії в сучасному світі  через 

прийняття секуляризованими суспільствами факту присутності релігійних 

спільнот, на що вказує у своїх роботах  Ю.Хабермас [73; 74; 75 та ін.], 
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розглядаючи «повернення релігії» як інституційної форми, соціокультурного 

та аксіологічного виміру в суспільне життя. На його переконання, західна 

секуляризація є дорогою з одностороннім рухом, яка безпідставно залишає 

релігію на узбіччі суспільного життя, що лише загострює кризу секуляризму 

як кризу ліберальної ідеології [74]. Особливу увагу Ю.Хабермас звертає на 

соціальне вчення традиційних релігій (докладніше див. п. 1.2), яке ним 

бачиться як таке, що містить великий позитивний потенціал і яке можна 

використати на благо суспільства [76]. Таким чином, за Ю. Хабермасом, 

перспектива підивщення статусу релігії в суспільстві визначається її 

здатністю зберігати те, що втрачено в інших сферах [75]. В першу чергу тут 

йдеться про релігійні цінності, які орієнтують людину на взаємоповагу та 

самопожертву, так необхідні сучасному суспільству [76]. Певне підвищення 

статусу релігії в суспільстві може відбуватися специфічним чином, у нових 

формах, а саме, через актуалізацію громадянських релігій, які мають 

стосунок до громадянських цінностей і традицій. На цьому, зокрема, 

акцентують у своїх працях  P.Белла, Х. Касанова, Ч. Тейлор [77; 78; 79; 80; 81 

та ін.]. Така точка зору є досить популярною. Це можна пояснити тим, що 

переорієнтація на вивчення релігії як впливового елемента політичного та 

публічного життя зумовлена необхідністю проаналізувати та пояснити 

глобальні тенденції, які проявляються в різних сучасних суспільствах  [72, с. 

131], у різних сферах їх публічності (держава, політичне суспільство та 

громадянське суспільство)  [79].  

Насамкінець виділимо  ще один напрям розгляду змін статусу релігії в 

суспільстві. Йдеться про сукупність теоретичних підходів, в рамках яких 

статус релігії розглядається як відносно незмінний, з огляду на лабільність 

функцій та властивостей системи суспільно-релігійних відносин, про що 

докладніше йтиметься дещо згодом, у п.1.2. Цей напрям досліджень 

представляють, зокрема, праці М. Вебера, в яких пояснюється збереження 

статусу релігії впливами «протестантської етики»; Т.Парсонса, в яких 

здійснюється комплексне оцінювання протестантських державних / 
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національних церков, яким  політична влада нав’язує конформну поведінку, а 

також П. Бергера, в яких секуляризація суспільства пояснюється змінами в 

релігійній інфраструктурі, через апеляцію до традицій протестантського 

лібералізму [46; 47; 49;  82; 83 та ін.]. Тендецію до модифікації останньої  

виявляють у своїх працях Г.Бекер  М.Вебер, Е. Трельч та інші дослідники 

[50; 56; 57; 84 та ін.]. Зокрема, йдеться про зміни в структурно-

організаційному оформленні релігійного життя, які, за Е. Трельчем,  

відбуваються в результаті поширення сект. Останні ним трактуються як 

невеликі  групи, поява яких характерна для «творчих» періодів становлення 

релігійних організацій і які є результатом «творчості» релігійної організації, 

що прагне до удосконалення через актуалізацію зв’язків між своїми членами 

[84, с. 228]. Як наслідок,  формується система суспільно-релігійних відносин 

з Церквою і сектою як ключовими елементами.  Різні релігійні групи при 

цьому  класифікуються, за М. Вебером, як «ідеальні типи» [85, с. 13-15]. 

Відтак, в означеному контексті Церкву і секту можна розглядати і як форми 

організації релігійного життя, які змінюються в результаті зміни 

співвідношень між розвитком індивідуальності і соціальним інтересом. Це 

може, як зазначає Г.Зіммель, виявлятися наступним чином: в тому, що є 

справою громади, в богослужіннях, кожен може виступати і говорити, як 

проповідник, що хоче і коли хоче; однак, з іншого боку, громада веде нагляд 

за особистими справами, наприклад, за висновком шлюбів, так що останні не 

відбуваються без згоди комітету, призначеного для розгляду кожного 

окремого випадку. Отже, вони індивідуальні тільки в загальному, але 

соціально пов'язані в індивідуальному. І відповідно, якщо розширюється 

коло, в якому діє індивід  і до якого відносяться його інтереси, то це дає 

більше простору для розвитку його індивідуальності [86, с. 353-357].  

Таким чином, в рамках класичної соціології формуються теоретичні 

засади предметного  виокремлення та включення у сферу досліджень 

соціальної структури та соціальних відносин змін організаційних форм 

релігійного життя для подальшого теоретичного аналізу їх впливів на 
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характер взаємозв’язків у внутрішній будові суспільства. Однак, сам такий 

підхід, до цього  часу не використовувався в соціології. Найімовірніше такий 

стан справ має місце через усталені стереотипи сприйняття релігійного життя 

як об’єкта релігієзнавства та / або соціології релігії. А між тим саме долання 

такого роду стереотипів сприйняття дисциплінарних особливостей соціології 

є умовою її подальшого розвитку [87, с. 3].  

На завершення даного параграфу зробимо деякі попередні 

узагальнення.  

Аналітичний огляд джерельної бази  досліджень соціальних аспектів 

релігійного життя уможливлює виокремлення таких її особливостей, як 

високий рівень наповнюваності; полідисциплінарний характер; наявність 

сукупностей ресурсів, об’єднаних за певними ознаками, серед яких – спільне 

розуміння того чи іншого феномену чи процесу. Така наукова спадщина є 

вагомим здобутком, що не втрачає своєї актуальності, мобілізуючи соціолога 

до пошуку підходів та дослідницьких схем, ефективних у вивченні 

механізмів входження до релігійних об’єднань та виявленні механізмів 

інтеграції їх учасників, про що ми докладно говоритимемо у наступних 

розділах дисертації. Ознайомлення з базовими джерелами досліджень 

релігійного життя розвиває відповідний тип соціального мислення, формує 

здатність критично оцінювати те чи інше релігійне явище, проектуючи 

висновки знаних соціологів та представників інших соціогуманітаних наук на 

сучасну площину. При цьому слід мати на увазі, що зв’язки між соціальними 

і релігійними процесами та феноменами, які утворюють той чи інший 

соціальний об’єкт, формуються в рамках соціальної системи. Саме тому їх не 

завжди вдається відслідковувати, якщо  опиратися лише на теорії релігії, 

представлені в соціогуманітаних науках, не використовуючи при цьому 

додаткові пояснювальні ресурси їх системного розгляду. Ключовим при 

цьому постає поняття організаційної форми – як способу упорядкування 

взаємодії індивідів в рамках соціальної системи, в залежності від виду 

соціальних зв’язків, що лежать в її основі.  
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1.2. Актуалізація додаткових пояснювальних ресурсів системного 

розгляду структурно-організаційних аспектів релігійного життя 

Системний розгляд будь-якого роду зв’язків передбачає їх 

коцептуалізацію у відповідних термінах. Точніше, йдеться про «метаморфозу 

термінів» («системний рух», «системний підхід», «аналіз систем», «теорія 

систем», «теорія складних систем», «системологія» тощо), які так чи інакше 

відображають претензії системологів на фундаментальність свого «дітища» 

[88, с. 3] та підкреслюють  високий інтеграційний потенціал теорії систем у 

вивченні складних об’єктів [89, с. 3-8]. Не заглиблюючись в питання щодо 

правомірності таких претензій (це питання належить розв’язувати самим 

системологам), окреслимо загальну перспективу системного розгляду 

релігійних процесів та явищ та зв’язків між ними.   

 

Загальна характеристика теорії  систем як пояснювального  

ресурсу у вивченні релігійних процесів та явищ  

Теорія систем розглядає явища зі складною структурою, котрі водночас 

мають розглядатися неподільними, намагаючись в такий спосіб покінчити з 

таким негативним явищем, як «розчленована наука», що «не наділена 

властивостями навіть офсетного ока комахи, яке інтегрує образ у центральній 

нервовій системі»  [90, с. 193], даючи ученим надію на те, що нарешті «ціле» 

з дифузної неконструктивної форми прийме обриси операціонального 

дослідницького принципу [91].  

В теорії систем основний акцент робиться на окремих властивостях 

системи  [92]. Остання трактується передовсім як порядок, обумовлений 

планомірним, правильним розміщенням частин у певному зв'язку. Якщо у 

системи немає навколишнього середовища, вона називається замкненою; 

якщо ж існують інші пов'язані з нею системи, які впливають на неї і на котрі 

вона теж впливає, то така система –  відкрита. Існують й інші  версії даного 

поняття, зокрема, ті, які означують систему як сукупність елементів, які 



 47 

взаємодіють один з одним і з навколишнім середовищем для досягнення 

певної мети, утворюючи при цьому нерозривну цілісність [93].  

У розвиткові наукової системології виділяють три етапи: античний, для 

якого характерний умоглядний підхід, відірваний від дослідного, а також 

використання категорії мети; природничо-науковий, який поєднав 

експериментальні методи з математичним апаратом; системний підхід, що 

oзнаменував появу третього періоду розвитку науки [88, с. 3-55]. Особливо 

бурхливий розвиток системології припадає на середину минулого століття, 

коли з'являються перші спроби осмислення теоретичних підвалин третьої, 

інформаційної за сутністю, технічної революції в житті людства та її впливу 

на середовище у працях Н.Вінера та У. Ешбі  [94; 95 та ін.]. Дана галузь 

науки розвивається на стику техніки, біології, екології  і значно менше –  в 

контексті наук про суспільство, хоча саме останнє було задекларовано  її 

засновниками [90; 96 та ін]. На даний момент виділяють системологію (науку 

про системи); системну методологію (системний підхід) та системну 

філософію, в якій центральними ідеями виступають: упорядкована цілісність 

(ціле є  більшим суми своїх частин); самостабілізація (здатність зберігати 

стійкість у протистоянні зовнішнім збуренням); ієрархізація (система є 

частиною, або ж – підсистемою, системи вищого рівня), а також 

самоорганізація (здатність реорганізовувати себе і еволюціонувати) [91; 93; 

97 ін.].  

Ідеї загальної системології поширюються і на соціальні об’єкти – в 

цьому випадку говоримо про теорію соціальних систем як складову 

системології [89]. Прикладом соціальної системи може стати система 

суспільно-релігійних відносин,  зміни в яких, коли б вони не відбувалися, 

апріорі носять системний характер, відображаючи зв’язки щонайменше двох 

систем – релігії і суспільства.  Так, якщо говорити про те, яким чином 

проявляється релігія як соціальна система, то тут доречно згадати І.Куліано, 

який  здійснюючи аналітичний огляд низки робіт відомих дослідників релігії 

(E.Дюркгайм, М.Еліаде, К. Леві-Строс та інші),  виокремлює із авторських 
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текстів сутнісні ознаки релігії як системи, концептуалізуючи їх через 

виокремлення певних глибинних структур, які «будуються» за певними 

«правилами» і породженням яких є релігія. За І. Куліано, релігія являє собою 

систему, яка є, по-перше, нескінченно складною, по-друге, частиною 

системи, яка сформувалась в ході її історії, через що лише одна нескінченно 

мала частка цієї частки постає перед нами в момент, який можна визначити 

як «поточний». Будучи переконаним, що  лише системний підхід дозволяє у 

повній мірі уявити механізми, які формують різні сторони релігії, дослідник 

аналізує перспективу звернення до діахронії як аналітичної операції, через 

постійне співвіднесення її безконечно складних частин з постійно 

виникаючими новими змінами, та їх синтетичний опис, з урахуванням даних 

прямих та непрямих джерел [98].  

Є й інші можливості досліджувати зв’язки між системою-суспільством 

та системою-релігією, зокрема,  розглядати їх як адаптивні системи зі 

зворотними зв’язками, які мають розвинуті зовнішні зв’язки, через поняття, 

які виражають динаміку розвитку соціальних систем [89, с. 380-388]. Так, 

релігія, будучи складною відкритою системою, може розглядатися у 

ширшому контексті, як підсистема більшої системи. Її можна вважати 

(культурною) підсистемою,  яка зосереджена на виробництві духовних 

цінностей, цим забезпечуючи функцію відтворення соціальної структури, 

постаючи водночас і як культурне, і як соціальне явище. Йдеться про 

ситемний аналіз релігії в рамках теорії соціальної дії Т.Парсонса [99], автор 

якої опираючись на загальні цінності й норми, шукає і знаходить аргументи 

на захист своєї позиції у класиків соціології та економічної теорії – 

М. Вебера, Е. Дюркгейма, В. Парето, А. Маршала, не просто підсумовуючи, а 

ґрунтовно переробляючи ідеї своїх попередників із приводу основного 

питання соціології – проблеми соціального порядку суспільства [100, с. 11-

12].  

Так, за Т. Парсонсом, культурний елемент є головним із факторів, що 

конституюють релігігію, з її акцентом на цінності. У своїх роботах 
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«Сучасний погляд на дюркгайміську теорію релігії», «Про побудову теорії 

соціальних систем: інтелектуальна автобіографія» та інших [101; 102 та ін.] 

він демонструє, яким чином релігія проявляє себе як культурне утворення, а 

саме, як вона підтримує культурні зразки, через які скеровуються соціальні 

системи. Зокрема, aналізуючи природу т.зв. сучасних суспільств, Т. Парсонс 

виокремлює такі зразки соціальної структури як асоціації, розвиток яких 

стимулює, серед іншого, «розподіл влад, релігійне законодавство про 

відділення церкви від держави, плюралізм віросповідань і здатність 

асимілювати ( в значенні «включення») великі групи  релігійних та етнічних 

іммігрантів, хоча ця  асиміляція залишається далеко не повною» [102, с. 242-

245]. Дане положення Т. Парсонса залишається актуальним і в наш час, в 

контексті активізації міграційних процесів та, як наслідок, актуалізації ролі 

Церкви в житті емігрантів (про це докладніше йтиметься в розділі ІV нашого 

дисертаційного дослідження).  

Позиція Т. Парсонса також передбачає урахування змін, які 

відбуваються в соціальних системах та їх підсистемах. Зокрема, у своїй 

роботі «Функціональна теорія змін»  [103] він підкреслює, що завжди буде 

існувати відмінність між тими рисами спостережуваних явищ, які 

змінюються, і тими, які не змінюються при відповідних просторово-

тимчасових обмеженнях. Відтак, на думку Т. Парсонса, будь-яку систему, з 

одного боку можна представити як структуру, тобто низку одиниць зі 

стабільними властивостями, а з іншого – як події, процеси, в ході яких «щось 

відбувається», змінюючи ті чи інші властивості та відносини. Таке розуміння 

змін Т. Парсонсом має теоретичне значення не лише в тому сенсі, що 

визначає вектор модифікації системології, але й у тому, що вказує на 

необхідність виявлення способів упорядкування взаємодії індивідів в рамках 

різного роду соціальних систем – в залежності від того чи іншого виду 

соціальних зв’язків, що лежать в їх основі. В такий спосіб  формується 

підґрунтя як для  розвитку системних ідей Т.Парсонса в рамках структурного 

функціоналізу та конфліктології, так і для розвитку нових напрямів в 
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системній соціальній теорії, зокрема, системного еволюціонізму, теорії 

структурації, постфунціоналізму та інших, в т.ч. появи альтернативних, 

підходів до розуміння місця релігії в ієрархії елементів соціальної системи. 

Зокрема, релігія може розглядатися як підсистемa  суспільства в рамках 

соціокультурної суперсистеми, через аналіз глибинних і сталих соціально-

ціннісних структур та їх самопобудову, відповідно до внутрішніх потенцій 

середовища [104, с. 107], на перетині соціоструктурної парадигми з 

соціокультурною [105, с.194-197], цим сприяючи системній інтеграції знань 

щодо змін в релігійному житті. В першу чергу йдеться про актуалізацію 

системних ідей автора інтегральної соціології П. Сорокінa, який у своїх 

працях [106; 107; 108 та ін.] обстоює точку зору,  згідно якої найвищий 

рівень систем утворюють соціокультурні. Сфера впливу останніх, за 

П.Сорокіним, поширюється на суспільства, які трактуються як сукупність 

людей, що перебувають у процесі спілкування і взаємодіють в одному 

соціокультурному просторі. В той же час існують системи нижчого рівня 

(мова, етика, мистецтво, наука тощо).  Серед останніх є  й  релігія, яка постає 

культурною системою, певною логіко-смисловою єдністю, яка передбачає 

присутність людської думки та уяви  [31, с. 141-143]. 

Для  дослідження структурно-організаційних аспектів релігійного 

життя також бачаться актуальними низка положень, які стосуються аналізу 

структури суспільства. Так, П. Сорокін, студіюючи головні і повторювані 

форми соціальних і культурних процесів, виокремлює велику кількість 

організованих груп, які розглядає як соціальні системи, визначаючи 

підгрунтям такого виокремлення існування факту соціальної взаємодії, який 

дає змогу встановити ті чи інші способи (моделі), за допомогою яких 

індивіди впливають на поведінку один одного [31, с. 141]. Саме організовані 

соціальні групи, або ж – організовані системи взаємодії людей, бачаться для 

П. Сорокіна феноменом, гідним уваги. Особливо це стосується організовано-

солідарних груп, які становлять організовані системи взаємодії із солідарною 

спрямованістю зусиль усіх членів таких груп, і в яких реалізуються 



 51 

різноманітні зв’язки  між людьми та соціальні відносини в рамках 

суспільства –  як їх цілісної мережі. Важливе значення П. Сорокін приділяє 

т.зв. родинним відносинам, які є вираженням добровільної солідарності і які 

можна спостерігати у стосунках між близькими людьми, зокрема – між 

членами релігійної організації  [31, с. 127]. Він вважає, що характеристики 

таких структур не можуть бути раз і назавжди визначеними, сталими, 

натомість передбачають можливість модифікації – перетворення, 

перебудови, еволюції тощо [107, с. 80]. Без урахування останніх не можливо 

описати жодного процессу та встановити параметри причинно-

функціональної інтеграції [31, с. 150]. Остання, за П. Сорокіним, 

зосереджується на причинно-наслідкових зв’язках і є важливою для 

емпіричного пізнання соціальної реальності, зокрема, того, яким чином 

відбувається об’єднання різного роду системних елементів в типові форми  

[31, с. 142]. Означена дослідницька перспектива актуалізує використання 

соціокультурного підходу у вивченні змін в релігійному житті в структурно-

організаційному вимірі та інтеграції соціального знання щодо процесів 

структурування соціальних відносин в рамках соціальної системи, зокрема, 

взаємовідносин в рамках різного роду об’єднань, в більшій чи менші мірі 

формалізованих та релігійно ангажованих, стосунків всередині них й  між 

ними.  

 

Системно-інтеграційний потенціал соціокультурного підходу в 

дослідженнях релігійної сфери 

Соціокультурний підхід передбачає розуміння культури і соціальності 

як  проникаючих один в одного фрагментів реальності [109], що бачиться 

актуальним  за умов, коли релігія все більше виступає «за коло властиво 

релігійних ідей» [21, с. 12], постаючи як «множина»  культурних значень, 

цінностей та  смислів. Даний підхід, демонструючи розуміння суспільства і 

культури як цілого, а отже, єдності соціального і культурного, акцентує на 

існуванні інтегралістських характеристик надорганічного світу, а отже, дає 
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підстави характеризувати надорганіку як соціокультурну реальність, а її 

явища – як соціокультурні явища [31, с. 114-115]. Бачення соціальної 

реальності як соціокультурної може надати додаткових обґрунтувань 

зорієнтованості соціології на розгляд релігійних процесів та явищ в системі 

культури та уможливити розуміння соціальної взаємодії як однієї з ключових 

категорій даної дисципліни. В такий спосіб отримуємо нагоду розмежувати 

питання, які стосуються взаємодії суб’єктів суспільно-релігійних відносин, їх 

структурування та упорядкування, з одного боку, та питання, пов’язані з 

вивченням релігійної свідомості, які не цікавлять соціологію (або цікавлять 

лише опосередковано), з іншого.  

Розгляд суспільно-релігійних відносин в рамках соціокультурного 

підходу актуалізує використання концепції культурної форми [110, с. 116-

118]. Так, розуміння релігійного об’єднання як культурної форми, що 

репрезентує спосіб буття індивіда в реаліях сучасного соціуму,  створює 

підґрунтя до розширення спектру актуальних дослідницьких тем, які можуть 

визначати перспективи розвитку досліджень організаційних форм 

релігійного життя на новому витку модернізації, допомагаючи соціологу у 

його намаганні осмислити «велику трансформацію, що привела до 

капіталізму, урбанізму та демократії» [111, с. 63]. Зокрема, це дає змогу 

виокремлювати актуальні моделі життєвих стратегій, що ініціюються та 

реалізуються представниками об’єднань, які більшою чи меншою мірою 

підтримуються Церквою та, водночас, аналізувати процеси  сегментації 

простору соціальних відносин, який формується в результаті безпосередніх 

комунікацій між індивідами за умов урбанізації та глобалізації 

Варто також взяти до уваги, що з позицій соціокультурного підходу 

суспільство, культура та індивід мають розглядатися інтегровано, як такі, що 

становлять нерозривну єдність [106, с. 190-220].  Сама ж культура при цьому 

постає як репрезентативна, яка охоплює вірування, уявлення, 

світосприйняття й ідеології, які або активно сприймається людьми, або 

користуються пасивним визнанням. Це дає нам змогу у вивченні різного роду 
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аспектів сучасного релігійного життя розрізняти традиційну та ціннісно-

раціональну дії (для прикладу, відвідування церкви може розглядатися і як 

данина традиції, звичка, і як глибоке внутрішнє покликання) [112, с. 173]. 

Крім того, позаяк застосування соціокультурного підходу уможливлює 

виокремлення в ролі його предмету аналізу культуру будь-якого соціального 

угруповання, незалежно від її місця в суспільній структурі чи нормативній 

ієрархії [112, с. с. 174], отримуємо можливість вийти за межі традиційного 

аналізу форм релігії (церква, конфесія, секта) та досліджувати об’єднання 

індивідів за релігійним критерієм під дещо іншим кутом зору, а саме  – як 

організаційну форму суспільного життя в умовах полікультурного 

урбаністичного соціуму епохи глобалізації. В означеному контексті  

релігійне об’єднання бачиться організаційною формою релігійного життя, 

середовищем, яке володіє засобами для упорядкування життя індивіда, 

допомагаючи йому, за висловом  Ф. Уебстера, не «потонути у морі знаків» 

[113, с. 333-334].  

Шукаючи аргументи на користь використання соціокультурного 

підходу в дослідженнях релігійної сфери, звернемо увагу на його 

можливості, пов’язані з використанням концепції культурних інсценувань 

при дослідженні ситуації втрати індивідом чи спільнотою ідентичності [114, 

с. 215-216], яка є проявом деактуалізації культурного зразка групового життя 

[115]. На нашу думку, застосування концепту інсценування може 

оптимізувати процес «культурологічної» інтеграції соціального знання в 

дослідженнях релігійної сфери, адже дає соціологу змогу побачити «мінливу 

тінь, яку кидає інваріативна реальність» [116, с.27] за рахунок  зведення 

окремих фрагментів (текстів, артефактів) культури у цілісну репрезенатвну 

версію емпіричного світу. Результатом такого роду інтеграції може стати, для 

прикладу, виявлення актуальних моделей релігійної конверсії (як стратегії 

інкультурації) та / або визначення типології учасників релігійних об’єднань 

та самих об’єднань, зокрема тих, які створюються з метою (ре)соціалізації 

осіб зі спорідненими духовно-релігійними та ціннісними орієнтаціями та  
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забезпечення успішної інтеграції  соціально вразливих соціальних груп  в 

життя соціуму. Іншими словами, йдеться про можливості розширення 

перспектив наукового пошуку з виявлення здатності тієї чи іншої культурної 

моделі відповідати потребам індивіда та спільноти [112, с. 177], в тому числі 

тієї, яка сформована як «спільнота у вірі».  

Опікуючись широким спектром питань, пов’язаних із виявленням 

закономірностей соціальних (соціокультурних) змін, соціокультурний підхід 

формує теоретико-методологічне підґрунтя аналізу суспільно-релігійних 

процесів як соціокультурних. Так, у соціокультурному контексті 

«синхронізація» процесів секуляризації та ревіталізації релігійних цінностей, 

що спостерігається в українському суспільстві на зламі тисячоліть, не 

бачиться чимось алогічним, адже розуміється як така, що формується в 

рамках соціокультурної системи, а саме, розвивається за законами розвитку 

суспільства, яке вступило у фазу національно-релігійного відродження. 

Відтак, актуалізуються дослідницькі схеми, зорієнтовані на слідування 

принципу ймовірності тих взаємозв’язків у часі і просторі, які існують 

холономно, тобто у безконечному процесі змін – і теперішньому, і минулому, 

і майбутньому [117, с. 42].   

Ще одним викликом для сучасної соціології можна вважати тенденцію 

до посилення полікультурності та соціокультурних диференціацій, що все 

активніше виявляється в умовах постмодерну. Відтак соціологи  змушені 

шукати нові способи якомога повніше презентувати тему множинності 

ціннісного вибору суспільства в цілому, його окремих соціальних груп та 

індивіда, зокрема, в умовах реальної свободи совісті. Культурний вимір цієї  

теми практично неможливо охопити без застосування соціокультурного 

аналізу. Так, потреба у вивченні актуальних культурних форм, здатних 

репрезентувати спосіб буття українців в реаліях сьогочасного урбанізованого 

соціуму, до яких можна віднести й локальні об’єднання за релігійним 

критерієм, потребує зміщення акцентів в дослідженнях суспільно-релігійних 

відносин з аналізу широкого спектру проблем, які стосуються стану 
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релігійної свідомості та поширеності тих чи інших суто релігійних практик, 

на дослідження середовищ конструювання того чи іншого типу 

соціокульрної ідентичності. І саме соціокультурний підхід, з його 

орієнтацією на виявлення зв'язків тих чи інших форм соціальних відносин 

дає змогу формувати цілісне бачення релігійних процесів в рамках 

соціокультурної системи. 

Соціокультурний підхід можливо застосовувати у комбінації з іншими 

теоретичними підходами у вивченні релігійного життя. Зокрема, для того, 

щоб належним чином визначити «вкоріненість» індивіда у соціокультурне  

ціле, зокрема, реконструювати процеси його духовно-релігійної 

самоідентифікації, дослідник може поєднувати соціокультурний підхід із 

тріадним. Зміст останнього зазвичай зводять до наступної тези: будь-яка 

реальність є триєдиною і включає: світ речей (об’єктивний світ, матеріальна 

сфера світоустрою); світ ідей (система кодувань знань і досвіду, що має 

знакову природу, духовна сфера світоустрою); світ людей (суб’єктивно-

психологічний світ соціальної людини як творця соціальних спільнот і 

головного суб’єкта історичного розвитку, соціогуманітарна сфера 

світоустрою). Зокрема, популярною серед науковців сьогодні є пояснювальна 

система Ю. Хабермаса, яка теоретично обґрунтовує виокремлення в процесі 

еволюції життєвого світу трьох самостійних комплементарних структур 

«життєвого світу», у яких диференціюється єдність досвіду й відбувається 

його віднесення до порівняно незалежних сфер: об’єктивного, суб’єктивного 

та соціального світів. Згідно Ю. Хабермаса, соціальний світ є лише одним із 

трьох світів, в яких водночас живе людина –  об’єктивного, суб’єктивного та 

інтерсуб’єктивного або власне соціального. Об’єктивний світ – це світ, в 

якому царюють безособові, найчастіше ділові відносини. Суб’єктивний світ – 

це світ наших почуттів, переживань, очікувань, надій, які виявляються в 

повсякденному житті. В соціальному світі владарюють норми і оцінки, що 

регулюють взаємодію між людьми [89, с. 155].  
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Виділені диференційовані структури спрямовані на продукування та 

відтворення культури, суспільства й особистості, при цьому  суб’єктивна 

складова відкриває погляд на соціальну дійсність як таку, що твориться та 

відтворюється в перебігу цілеспрямованої, інтенціональної, свідомої 

діяльності суб’єктів, а будь-яка  ситуація реструктурації, особливо в моменти 

докорінної перебудови соціальних структур в кризових суспільствах, набуває 

для людей особистісного характеру [118, с. 37]. Це актуалізує тезу 

засновника соціології простору Г.Зіммеля, який у своїй фундаментальній 

праці «Великі міста і духовне життя» [119] доводить, що кожна людина 

наповнює своєю субстанцією і діяльністю безпосередньо своє місце. Якщо ж 

між людьми немає взаємодії, то простір між ними — це «ніщо». І лише в той 

момент, коли вони вступають у взаємодію, простір між ними виявляється 

заповненим і оживотвореним. В такий спосіб оформлюється певний порядок, 

який уможливлює траєкторію проходження життєвого шляху індивіда і який 

задає свого роду «шкалу» в системі його цінностей. Лише після її 

встановлення нейтральний простір перетворюється на осмислений, 

насичений певними символами:  храмами, владою, розвагами, торгівлею, 

житлом [120, с. 102-121]. Тріадний підхід безпосередньо пов’язується і з 

однією з найвідоміших концепцій «виробництва простору» А. Лефевра [121], 

яка передбачає його тривимірний аналіз. В її рамках розглядають простір як 

тривимірну цілісність. Це по-перше, фізичне поле – природа, Космос. По-

друге – ментальне, що охоплює логіку та формальні абстракції. По-третє – 

соціальне. Тріалектика тут передбачає такі три рівні простору: матеріальний, 

який людина обіймає на земній поверхні, зокрема, зв’язки між соціумом і 

природою, архітектура та створене навколишнє середовище; осмислений 

простір, що складається з проекцій в емпіричний світ із світу ментальних 

осягнень; життєвий простір, що постає як практикований фізично, 

емоційно, інтелектуально, ідеологічно. Дана концепція застосовується у 

вивченні суспільно-релігійних відносин в соціології [122] та соціальній 

географії [123; 124; 125 та ін.].    
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Таким чином, тенденція до системної інтеграції соціального знання в 

соціогуманітарній сфері актуалізує потребу в міждисциплінарному синтезі.  

В нашому випадку йдеться про перспективи залучення досвіду і методів  

суміжних з соціологією дисциплін, на основі яких вона формувалась та у 

взаємодії з якими має нагоду розвиватися й надалі. В такий спосіб 

реалізується своєрідна «стратегія синтезу», коли від кожної суміжної 

дисципліни береться те, що потрібно для синтезу, та вводиться в систему 

соціологічної науки. При цьому результати наук, що беруть участь у синтезі, 

уподібнюються проекціям певної «об’ємної структури» [126, с. 18-19] на 

різні площини, в різних ракурсах. Як нам бачиться, соціокультурний підхід 

може стати підгрунтям до правильного «розміщення»  цих проекцій відносно 

одна одної та пошуку зв’язків  між ними, щонайменше з трьох причин. 

По-перше, соціокультурний підхід є міждисциплінарним за своєю 

суттю, а отже, здатен формувати «багатомірний напрям, який синтезував би 

ідеї низки галузей» [127, с. 35]. Йдеться про залучення досвіду історичних 

(зокрема, історико-релігійні дослідження, аналіз історичної перспективи 

розвою духовної еліти, історія становлення національних церков), 

лінгвістичних (зокрема, аналіз фольклорних джерел на предмет виявлення 

значень, смислів і цінностей духовної культури), антропологічних (зокрема, 

аналіз священних дійств в традиційних культурах), архітектурних (зокрема, 

особливості сакральної архітектури як відображення культурної 

ідентичності) та інших досліджень. 

По-друге, використання соціокультурного підходу, з огляду на 

акцентуацію на глибинних і сталих соціально-ціннісних структурах, 

передбачає зміщення акцентів у вивченні суспільно-релігійних відносин з 

аналізу кількісних на аналіз якісних показників. Така переорієнтація бачиться 

не лише актуальною в умовах перманентних соціальних змін, коли 

доводиться мати справу з мало вивченими явищами, але й органічною, 

позаяк в рамках суспільно-релігійного наукового дискурсу вже тривалий час 

мають місце різного роду методологічні  дифузії, а саме –  проникнення 
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«м’яких» методологій етнографії, соціальної антропології та етнології в 

соціологію. Застосування соціокультурного підходу у виченні релігійного 

життя дає змогу враховувати досвід соціогуманітарних дисциплін у розвитку 

якісних методів [128, с. 92] та сформувати перспективу творення «союзу 

алгебри з гармонією» [129, с. 7-12] шляхом інтеграції методів збору 

соціологічної інформації (див. докладніше п. 2.2). 

По-третє, із використанням соціокультурного підходу розширюється 

перспектива пошуку джерел соціологічної інформації, що додає до 

методологічно вивірених опитувальних методів культурні артефакти та 

тексти. Акцентуація соціокультурного аналізу на суб’єктивності, творчій 

діяльності, породжених у ній текстах, ідеях, смислах значно посилює 

позицію гуманістичної соціології (гносеологія котрої є адекватною цій 

онтології) [128, с. 78], коли культура і пізнання ніби «творять» один одного 

[130].  

Таким чином, соціокультурний підхід створює підґрунтя для 

«культурологічної» інтеграції соціального знання за рахунок синтезу 

методології та аналітичного апарату низки наукових дисциплін 

соціогуманітарного циклу, з якими соціологію об’єднує «м’яка» методологія, 

перетин царин, спільні класики та авторитети [128, с. 79] – етнографії, 

етнології / антропології, філософії релігії, соціальної психології тощо. Втім, 

це ні в якому разі не означає його «ідеалізації» як єдино можливої засади 

системної інтеграції соціального знання, а тим паче – претензії на 

формування на його основі чогось на зразок «метатеорії», творення якої в 

умовах зростаючої поліпарадигмальності соціології бачиться мало 

реалістичним [131, с. 106-108]. Водночас виділення  системно-інтеграційних 

характеристик соціокультурного підходу лягає в русло тенденції до розвитку 

кумулятивності (накопичення) соціологічного знання, яке відбувається разом 

із розробленням, нетрадиційною інтерпретацією або концептуалізацією уже 

сформованих раніше висновків і міркувань [132, с. 7]. Відтак, включення 

культурно-смислової складової в суспільно-релігійний науковий дискурс  
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посилює статус соціології як дисципліни, зорієнтованої на  інтерпретації 

смислових характеристик соціального зв’язку в різних онтологічних 

параметрах – як соціальної дії, інтеракції, соціальної взаємодії, комунікації, 

соціального обміну тощо [87, с. 6].  За цих умов отримуємо додаткові 

можливості до розширення теоретико-методологічного діапазону наукового 

пошуку в дослідженнях релігійної сфери. Останнє бачиться актуальним в 

контексті орієнтації сучасної соціології на мікро-макроінтеграцію, яка, за 

визначенням Дж. Рітцера є  складовою «широкого руху до теоретичного 

синтезу»  [127, с. 42], з урахуванням інтенсивності процесів модернізації, 

урбанізації, глобалізації (макропроцеси), становлення й розвитку спільнот, 

зростання їх суб’єктності (мезопроцеси) та індивідуалізації духовної сфери 

(мікропроцеси).  

 

Релігійне життя в дзеркалі системної  методології: синергетичний 

підхід 

У великих відкритих динамічних соціальних системах, якими є 

суспільство і релігія, перманентно відбуваються  різного роду процеси, які є 

результатом взаємодії декількох відкритих систем і не можуть бути сталими, 

раз і на завжди встановленими [133]. Такі системи здатні 

самоорганізовуватись або, як свого часу зазначав Дж. Дьюї, відтворювати 

себе шляхом здійснення певних змін у структурі своїх членів [134, с. 23-42]. 

Іншими словами, будь-яка соціальна система  може розглядатися як така, що 

здатна до самоорганізації, а отже – до вироблення «власних» ефективних 

механізмів саморозвитку.  Втім, при цьому не виключається і можливість 

зовнішніх позитивних впливів.  

Процеси самоорганізації, які відбуваються у соціальних системах, 

потребують особливої методології аналізу. Йдеться про синергетичний підхід 

як особливу стратегію в соціальному пізнанні, яка, серед іншого, передбачає 

можливість побудови теоретичної концепції, що моделює (само)організаційні 

механізми в процесах соціальних змін [135, с. 3], з акцентом на принципах 
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самопобудови структури [104; 133; 136 та ін.]. Даний підхід сформований в 

рамках системної парадигми, із використанням ідей теорії самоорганізації. 

Остання як наука, а точніше –  міждисциплінарна галузь, займається 

вивченням процесів, які проходять лише у великих системах, опираючись на 

дослідження широкого дисциплінарного блоку, структурування якого 

можливе за різними критеріями.  

Одним з перших, хто запропонував використовувати синергетичний 

підхід до соціальних явищ, був І. Пригожин, хоча традиція застосування 

самоорганізаційних моделей у вивченні соціальних явищ та змін у них має 

давні витоки (ще у працях Г. Спенсерa еволюційно-історичний та 

структурно-функціональний підходи органічно поєднувались з системним; 

два останні в його часи ототожнювались) [137, с. 16-17].  

Згідно підходу, представленому в працях представників наукової 

школи І. Пригожина, теорія самоорганізації (синергетика) подається як нове 

світобачення, пов’язане з дослідженням феноменів самоорганізації, 

нелінійності, нерівноваги, глобальної еволюції, вивчення процесів 

становлення «порядку через хаос», біфуркаційних змін, нестійкості як 

основоположної характеристики процесів еволюції [138; 139; 140; 141; 142; 

143; 144 та ін.]. Тож закономірно, що чільне місце в структурі наукового 

знання про самоорганізаційні процеси належить науковим працям, 

пов’язаним з осмисленням перспектив синергетичного підходу у вивченні 

актуальних проблем сучасності, з виходом на проблему соціальних змін, 

зокрема, тих, в яких самоорганізаційна модель соціальних змін 

вибудовується як доповнююча стосовно тих моделей, в яких домінує поняття 

соціальної організації [135, с. 4-10].  

Особливості самоорганізаційних законів накладають обмеження на 

вибір соціологічних об’єктів, до яких вони можуть бути застосовані. Відтак, 

самоорганізація може спостерігатися лише в тих системах, які містять 

достатньо велику кількість елементів [145, с. 37] і які при цьому здатні 

розвиватися на основі вироблення та реалізації розумних рішень [146, с. 11-
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12], формуючи в своїх рамках соціальні групи з більшою чи меншою мірою 

інституціоналізації. Для останніх властиві такі «кібернетичні винаходи 

життя», як від'ємний і додатній зворотні зв'язки. Перший скерований на 

компенсацію зовнішніх впливів; другий, протилежний за функцією, 

стимулює пошук принципово нових можливостей пристосуватися до 

змінених (екстремальних) ситуацій, і лише різноманітність в регуляторі може 

зменшити різноманітність, створювану джерелом інформації. Іншими 

словами, лише різноманітність може знищити різноманітність. Тут «джерело 

інформації» є не що інше, як несприятливі фактори, а «регулятор» – це 

сукупність взаємозв'язків між об'єктами [147, с. 46-47]. Сказане є свого роду 

інтерпретацією відомого в кібернетиці закону необхідності різноманітності: 

різноманітність результатів  може бути зменшена за рахунок відповідного 

збільшення різноманітності, яка має «регулятор» [148, с. 33-36]. 

З одного боку, синергетичний підхід не претендує на повну 

досконалість: тут прослідковується певна спрощеність у трактуванні 

надскладних соціоутворень. Зокрема, варто  мати на увазі, що системи не 

можуть виникнути і функціонувати самі по собі, оскільки нічого не виникає 

безпричинно, але все –  на якійсь основі і в силу якоїсь необхідності, з огляду 

на яку системи функціонують, розвиваються і рано чи пізно досягають 

надсистемної цілі [117, с. 190], а складність та організованість системи 

повинні бути адекватними складності й організованості зовнішнього 

середовища  [148, с. 32]. З іншого боку, його можливості все ще не 

використовуються належним чином.  

Так, теорія самоорганізації поки що не знаходила належного 

застосування в дослідженнях релігійного життя. А між тим, як нам бачиться, 

вона могла би бути плідною при вивченні самоорганізаційних процесів, які в 

ньому відбуваються. Актуальним тут бачиться аналіз тенденції до 

децентралізації суспільного життя через актуалізацію феномену 

територіальної громади, її самопобудову  (community building) [149; 150; 151; 

152 та ін.], яка є наслідком та відображенням суспільної потреби у 
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самоврядуванні (остання поширюється і на громади, які формуються на 

церковних парафіях).  

В сучасних умовах йдеться не лише і не стільки про церковну парафію 

як про нижчу церковно-адміністративну організацію у християнських 

церквах, скільки про феномен, який має ознаки громадського об’єднання, що 

особливо характерно для християнських громад традиційних для України 

конфесій, які дотримауються східного обряду (докладніше див. п. 2.1.).  Такі 

громади,  в результаті самопобудови й самодобудови своєї структури, у 

відповідності до внутрішніх потенцій середовища та втілюючи багаторічний 

досвід самоорганізації людей в результаті специфічної локальної 

самоорганізації й територіального самоврядування на засадах 

взаємодопомоги, набувають суб’єктності. Остання можлива лише  в процесі 

самоорганізації, самопросування за власною внутрішньою логікою, на ґрунті  

різноманітних способів, засобів соціальної активності / діяльності, 

спрямованих на задоволення потреб членів громади [104, с. 105-107]. 

Особливо це стосується релігійного життя в умовах «чужого» соціуму, коли 

релігійні об’єднання мігрантів постають як локальні, що віднаходять 

внутрішні ефективні резерви для оптимізації індивідами діяльності (про це 

докладніше у розділі ІV). По суті, йдеться про особливу (адаптивно-

негентропійну) функцію культури, зміст якої (функції) полягає у 

впорядкуванні та самозбереженні соціальної системи «культура – спільнота», 

а сама функція виявляється у двох аспектах – адаптації (функціонування та 

розвиток) та негентропії (здійснення стратегії адаптації – вироблення 

ефективних механізмів для якнайкращого здійснення адаптації) [153, с. 8-31].  

Таким чином, з позицій синергетичного підходу, все, що відбувається в 

релігійному житті можна розглядати як результат соціальної взаємодії і 

тлумачити як встановлення нової системи соціальних відносин та побудову 

нової структури. При цьому аналіз окремих проявів релігії як соціальної 

системи, яка є породженням певних глибинних структур, «будуючись» за 

певними «правилами», передбачає постійне співвіднесення її безконечно 
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складних частин з постійно виникаючими новими змінами та їх синтетичний 

опис, з урахуванням даних прямих та непрямих джерел. Сама ж релігія у 

визначеному контексті може розглядатися і як (культурна) підсистема 

системи (соціальної дії), занята виробництвом духовних цінностей, і як 

підсистема  суспільства в рамках соціокультурної суперсистеми, через аналіз 

глибинних і сталих соціально-ціннісних структур та їх самопобудову, 

відповідно до внутрішніх потенцій середовища. Поєднання базових та 

додаткових (пояснювальних) ресурсів уможливлює побудову системи 

теоретичних координат дослідження зв’язків в системах суспільно-релігійних 

відносин. 

 

Побудова системи теоретичних координат дослідження зв’язків в 

системах  суспільно-релігійних відносин 

Для побудови системи теоретичних координат дослідження зв’язків в 

системах  суспільно-релігійних відносин нами було здійснено класифікацію 

базових ресурсів досліджень релігійного життя за  двома ознаками. По-

перше, ми класифікували ресурси за ознакою спільного розуміння механізмів 

структурування соціальної взаємодії (табл.1.2.1), виділивши три основні 

блоки. 

Табл. 1.2.1 
Класифікація базових ресурсів досліджень релігійного життя за  ознакою 

спільного розуміння механізмів структурування соціальної взаємодії 
 

Характер 
досліджень 

 

Розуміння механізмів структурування 
соціальної взаємодії 

Ключові 
персоналії  

1 2 3 
Антропологічні 

студії 
Структурування соціальних взаємодій в 
традиційному суспільстві відбувається як в 
силу практичного співробітництва, так і 
завдяки особливостям душевного складу, 
розуму, менталітету первісної людини, в 
рамках групи, від якої вона залежить та з 
якою знаходиться в безпосередньому 
контакті, об’єднуючись в єдиний соціальний 
організм через спільні священні дійства та 
соціальні практики  

Б.Малиновський, 
К.Леві-Строс, 
О. Ранк, 
E.Тайлор, 
Дж. Фрезер 
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Табл. 1.2.1 
(продовження) 

 
 

1 2 3 
Дослідження 
філософсько-

культурологічного 
характеру 

 

Релігійне життя розглядається  як синтеза 
соціального та духовного начал; зокрема, 
формування європейської культури 
визначається доцентровою дією 
християнства, яке, в’яжучи в одну 
організаційну цілість розрізнені тенденції 
розвитку соціальних  відносин, стає чинником 
заміни одного типу культури іншим, а  на 
певних етапах суспільного розвитку визначає 
стратифікаційний порядок 

М. Бердяєв, 
А.Гуревич,  
В.Розанов,  
Е.Фром  

Соціологічні 
дослідження 

(класична 
соціологія) 

 

Об’єднання за релігійним критерієм є 
водночас моральною спільнотою та 
середовищем реалізації широкого кола потреб 
індивіда, яке втілюючи їх спільні уявлення в 
однакових цілях, формує їх взаємини зі 
«святим» та «мирським світом»; є однією з 
можливих форм соціальної організації; 
об’єднує вірних через здійснення  низки 
церемоній, спрямованих на поєднання 
індивіда з колективом, включаючи ті, в яких 
релігійний характер частково «стирається»  

E.Дюркгайм 
М. Вебер 

 

Перший блок сформований за рахунок робіт антропологічного 

характеру (Б.Малиновський, К.Леві-Строс, О. Ранк, E.Тайлор, Дж. Фрезер та 

інші), спільним для яких є розуміння соціальних взаємодій в традиційному 

суспільстві як таких, що відбуваються водночас в силу практичного 

співробітництва  та завдяки особливостям душевного складу, розуму, 

менталітету первісної людини, в рамках групи, від якої вона залежить та з 

якою знаходиться в безпосередньому контакті, об’єднуючись в єдиний 

соціальний організм через спільні священні дійства та соціальні практики.  

Другий блок представляють дослідження філософсько-

культурологічного характеру, в яких релігійне життя розглядається  як 

синтеза соціального та духовного начал (М. Бердяєв, В.Розанов,  

П.Флоренський, Е.Фромом  та інші); зокрема, формування європейської 

культури визначається доцентровою дією християнства, яке, в’яжучи в одну 

організаційну цілість розрізнені тенденції розвитку соціальних  відносин, 
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стає чинником заміни одного типу культури іншим, а  на певних етапах 

суспільного розвитку визначає стратифікаційний порядок (А. Гуревич та 

інші). Третій блок формують роботи представників класичної соціології 

(E.Дюркгайм, М. Вебер), для яких об’єднання за релігійним критерієм є 

водночас моральною спільнотою та середовищем реалізації широкого кола 

потреб індивіда,  втілюючи  спільні уявлення в однакових цілях та формуючи  

взаємини людей зі «святим» та «мирським світом»; такі об’єднання є однією 

з можливих форм соціальної організації; процес об’єднання вірних 

розглядається як такий, що відбувається через здійснення  низки церемоній, 

спрямованих на поєднання індивіда з колективом, включаючи ті, в яких 

релігійний характер частково «стирається». 

По-друге, ми класифікували ресурси за ознакою спільного розуміння 

змін статусу релігії в суспільстві (табл.1.2.2), виокремивши також три блоки. 

 

Табл.1.2.2 

Класифікація базових ресурсів досліджень релігійного життя за  ознакою 
спільного розуміння змін статусу релігії в суспільстві  

 
Позиція щодо 

особливостей змін 
статусу релігії в 

суспільстві 

Аргументи на користь позиції Прихильники позиції 
(ключові персоналії) 

1 2 3 
статус релігії в 
суспільстві 
знижується 

 

статус релігії в суспільстві 
знижується по мірі зменшення 
залежності людини від сил 
природи, розвитку знань; 
зниження ролі релігії відбувається з 
причин раціоналізації суспільного 
життя 
 

Л. Фейєрбах, К.Маркс та 
його послідовники  
М.Шаповал; 
С. Брюс,  
Б. Вілсон,  
Д. Мартін,  
Л. Шайнер 

статус релігії в 
суспільстві 

підвищується 
 

підвищення статусу релігії в 
сучасному світі відбувається через 
прийняття факту секуляризованими 
суспільствами присутності 
релігійних спільнот  та 
через актуалізацію громадянських 
релігій, які мають стосунок до 
громадянських цінностей і традицій 
 

Ю.Хабермас 
 
 
 
P. Белла, 
 Х. Касанова,  
Ч. Тейлор 
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Табл. 1.2.2 
(продовження) 

 
1 2 3 

статус релігії в 
суспільстві відносно 

незмінний 
 

статус релігії розглядається як 
відносно стабільний з огляду на 
адаптивні можливості  системи 
суспільно-релігійних відносин, 
зокрема, завдяки змінам в 
організаційній конфігурації 
суспільно-релігійного життя 
 

М. Вебер, 
 Т.Парсонс,  
П. Бергер 
  
Г.Бекер,  
М.Вебер,  
Е. Трельч 

 

Перший блок –  це система поглядів, які виражають точку зору, згідно 

якої статус релігії в суспільстві знижується – по мірі зменшення залежності 

людини від сил природи (Л. Фейєрбах, К.Маркс та його послідовники, 

М.Шаповал); сюди ж можна віднести і деякі теорії секуляризації (С. Брюс, 

Б.Вілсон, Д. Мартін, Л. Шайнер та ін.), які пояснюють зниження ролі релігії 

раціоналізацією суспільного життя. Другий блок –  це  концепції, які 

пояснюють певне підвищення статусу релігії в сучасному світі через 

прийняття факту секуляризованими суспільствами присутності релігійних 

спільнот (Ю.Хабермас) та через актуалізацію громадянських релігій, які 

мають стосунок до громадянських цінностей і традицій (P.Белла, Х.Касанова, 

Ч. Тейлор ). Третій блок – це сукупність теоретичних підходів, в рамках яких 

статус релігії розглядається як відносно незмінний, з огляду на перманенту 

адаптацію системи суспільно-релігійних відносин до змінюваних реалій. В 

основі цього напряму досліджень належать праці М. Вебера, який пояснює 

збереження статусу релігії впливами «протестантської етики»; Т.Парсонса, 

який здійснює комплексну оцінку протестантських церков як державних / 

національних, яким  політична влада нав’язує конформну поведінку, а також 

П. Бергера, який, через апеляцію до традицій протестантського лібералізму, 

пояснює секуляризацію суспільства змінами в релігійній інфраструктурі. 

Тендецію до модифікації останньої  виявляють у своїх працях Г.Бекер, 

М.Вебер, Е. Трельч та інші,  виявляючи особливості зв’язків групи й 

індивідуальності (Г. Зіммель).  
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Отже, в рамках теорій релігії, розроблених в соціології та суміжних 

дисциплінах, які представляють собою базовий ресурс у вивченні релігійного 

життя, останнє представляється як процес взаємодії релігії і суспільства. На 

його характеристики можуть впливаюти різні чинники, в т.ч. – поширення 

тих чи інших способів структурування взаємодії суб'єктів суспільно-

релігійних відносин. З огляду на те, що такі зв’язки носять системний 

характер, актуалізується пошук додаткових ресурсів розгляду суспільно-

релігійних процесів та явищ, з використанням системний ідей дослідників, 

що представляють різні галузі наукового знання. Узагальнюючим 

пояснювальним ресурсом тут виступає теорія  систем (П. Анохін, Н.Вінер, 

У.Ешбі, Дж. Касті, Б. Флейшман та інші), яка є конкретизацією принципів і 

методів системного підходу й ідеї якої можуть екстраполюватися на 

соціальні об’єкти (теорія соціальних систем). Релевантними в нашому 

випадку бачаться й деякі інші підходи, а саме, соціокультурний (Л. Іонін, 

А.Ручка, Н. Лапін, Н.Черниш, Л. Малес, Ю. Сорока та ін.) та синергетичний 

(І. Пригожин, С.Курдюмов, Л.Бевзенко, І.Добронравова, Г. Малинецький та 

ін.). Ці підходи  дозволяючи здійснювати системнний розгляд суспільно-

релігійних процесів та явищ та змін у них, можуть розглядатися в 

організаційному контексті як взаємодоповнюючі (див. табл. 1.2.3). 

 

Табл. 1.2.3 
Класифікація додаткових пояснювальних ресурсів системного розгляду 

структурно-організаційних аспектів релігійного життя  
 

Пояснювальний ресурс Евристичний  потенціал у вивченні 
суспільно-релігійних відносин  

Ключові персоналії 

1 2 3 
теорія (соціальних) 
систем 
 
 
  

Конкретизація та інтеграція 
принципів і методів системного 
підходу до аналізу суспільства; 
передбачає розуміння релігії як 
відкритої соціальної системи; 
виявляє  її зв’язки з іншими 
системами; актуалізує розгляд 
суспільно-релігійного життя з 
системно-організаційної перспективи 

Ю. Резник 
 
E.Дюркгайм, 
М.Еліаде,  
І.Куліано,  
К. Леві-Строс  
 
Т. Парсонс, 
П. Сорокін  
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Табл. 1.2.3 
(продовження) 

 
1 2 3 

соціокультурний та 
синергетичний підхід як 
взаємодоповнюючі в 
організаційному 
контексті 
 

аналіз глибинних і сталих соціально-
ціннісних структур та їх 
самопобудову, відповідно до 
внутрішніх потенцій середовища 

Л. Іонін,  
А.Ручка, 
Н. Черниш.  
І.Пригожин, 
Л.Бевзенко, 
І.Добронравова  

 
Використання цих ресурсів у вивченні зв’язків та змін в системах 

суспільно-релігійних відносинах доповнює базову (під)систему (соціологічні 

теорії релігії) досліджень змін в організації релігійного життя.  На перетині 

двох умовних «осей» – «базові ресурси» та «пояснювальні ресурси» (мал. 

1.2.1) відбуватиметься їх теоретичне осмислення, формуватимуться 

концепції та розроблятимуться класифікації.  

  

Мал. 1.2.1 
Схема побудови системи теоретичних координат дослідження взаємозв’язків 

в системах суспільно-релігійних відносин 
 

В такий спосіб  створюються передумови для системної організації та 

інтеграції соціального знання [89, с. 459-486], зокрема, про зміни у 

організаційних формах релігійного життя, яке в соціологічній інтерпретації 

постає як сукупність процесів соціальної взаємодії, а його організаційні 

форми – як способи упорядкування взаємодії суб’єктів (індивід, соціальна 

група, суспільство, держава), та актуалізується потреба у виявленні 

універсальних механізмів системних змін та їх концептуалізації. 
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Висновки за розділом І 

 
Аналітичний огляд досліджень соціальних аспектів релігійного життя 

дає підстави для виділення двох провідних пізнавальних тенденцій. Першою 

є намагання соціологів адаптувати традиційні підходи у вивченні релігійних 

явищ та процесівдо сучасного контексту. Друга проявляєтьсяв актуалізації 

системного розгляду релігії, зокрема, у використанні системних ідей 

соціальних теоретиків для поясненняактуальних змін у релігійній сфері. 

Наслідком соціологічної концептуалізації в руслі лише однієї з означених 

тенденцій може стати фрагментарність наукового знання, натомість у 

поєднанні, як взаємодоповняльні, вони забезпечуютьперспективу підвищення 

гносеологічного потенціалу теоретичних підходів до вивчення релігійного 

життя через дифузію соціальних знань та їх інтеграцію. У такий спосіб 

формується наукове підґрунтя для розгляду релігійного життя як сукупності 

процесів взаємодії соціальних суб'єктів.  
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Р О З Д І Л   ІІ 

УНІВЕРСАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ СИСТЕМНИХ ЗМІН В 

ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ  

 

Будь-яка соціальна система може розглядатися як в статиці, так і в 

динаміці. В першому випадку робиться акцент на структурі того чи іншого 

явища або процесу; в другому випадку – увага дослідника зосереджена на 

аналізі змін об’єкту дослідження, які носять системний характер. Під цим 

розуміємо ситуації, коли  та чи інша, більшою чи меншою мірою серйозна 

зміна не обмежується поширенням на одну окремо взяту сферу людського 

буття, а «запускає» механізми взаємодії різного роду елементів комплексних 

процесів, відображаючи їх найсуттєвіші властивості, ознаки, зв’язки  тощо. 

Це, зрештою, і  призводить до змін хоча б деяких, а то й усіх елементів сфери 

свого здійснення [154, с. 219].  

Системні зміни потребують їх системного розгляду. Останній 

передбачає аналітичне вивчення об’єкту через його ідентифікацію у великій 

системі. Тому, зі стратегічної і практичної точок зору, дослідник повинен 

мати конкретну концепцію системи, яка задовольняє основним вимогам 

поняття системи, і лише після цього переходити до елементу, який підлягає 

конкретному дослідженню. Тобто, включаючи поняття системи в 

дослідження, ми зобов’язуємо себе продемонструвати, яким чином та чи 

інша системна організація забезпечує високий рівень функціонування і, 

разом з тим, як вона включає в себе різного роду структурно-функціональні 

елементи для оптимізації діяльності [93]. Керуючись даною настановою 

П.Анохіна, спробуємо виявити дію універсальних механізмів системних змін 

в організації релігійного життя для їх подальшої концептуалізації через 

побудову понятійної конструкції (каркасу) дослідження та розроблення 

теоретичної моделі таких змін. В такий спосіб намагатимемось вибудувати 

різнорідні елементи в певному порядку, постійно піддаючи ревізії до цього 

часу існуючі поняття [155]. 
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2.1. Організаційні форми релігійного життя в статиці і динаміці  

2.1.1 Понятійна конструкція організаційних форм релігійного 

життя як відображення тенденцій розвитку суспільно-релігійних 

відносин 

Соціологічне розуміння релігійного життя –  як сукупності процесів 

соціальної взаємодії, визначає відповідний спосіб типологізації його 

організаційних форм. Йдеться про способи упорядкування взаємодії 

суб’єктів суспільно-релігійних відносин в рамках тієї чи іншої ситуації [156; 

157; 158]. В нашому випадку це структурування взаємодій, перелік яких 

вичерпується ситуаціями взаємодії для реалізації духовно-релігійних потреб 

та для реалізації соціальних потреб. У цьому контексті побудову понятійної 

конструкції організаційної структури релігійного життя будемо здійснювати 

через виокремлення сукупності елементів, що мають подібні властивості 

(організовують свою діяльність під егідою Церкви, мають конверсійний 

потенціал, зорієнтовані на соціальне служіння), виконують подібні функції 

(забезпечують умови для реалізації духовно-релігійних потреб, здійснюють 

соціальне служіння), але відрізняються за мірою їх вираження.  

Пропонуємо виокремити три способи структурування соціальних 

взаємодій: релігійні об’єднання;  прорелігійні об’єднання та  суспільно-

релігійні об’єднання  

Релігійні об’єднання є соціальними формами організації релігійного 

життя, у системі функціональних навантажень яких базовим є блок 

забезпечення умов для реалізації релігійних практик, а допоміжним – т.зв. 

«позакультовий» блок, який забезпечує надання соціальної та психологічної 

допомоги віруючим. Релігійні об’єднання можуть формуватися як на 

макрорівні (т.зв. соціальні форми релігії – Церква, конфесія, секта), так і на 

мезорівні (церковні єпархії та парафії та інші об’єднання священицтва та 

мирян, створені за територіальним принципом), рідше – на мікрорівні (т.зв. 

молитовні групи). Структурування соціальних взаємодій у формі релігійного 

об’єднання здійснюється через актуалізацію колективного credo:  чим ширше 
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останнє, тим сильнішими стають зв’язки між індивідами. Дію цього 

феномену Е. Дюркгайм пояснює тим, що в «лоні релігії» об’єднання людей 

відбувається не в результаті обміну «взаємовигідними послугами», а на 

основі якоїсь доктрини. І чим ширше й надійніше збудована ця доктрина, тим 

активніше відбувається гуртування довкола Церкви; що більша кількість 

способів поведінки й мислення нормується релігійними приписами, то більш 

присутня в усіх деталях людського буття ідея Бога, котра приводить до одної 

мети усі людські особистості. І навпаки, що більше відмінних доктрин 

виникає в релігійній групі, то більш відчувається в ній відсутність 

консолідуючої ідеї, то менша її згуртованість і життєва міць [159, с. 170-173].  

Дещо по-іншому розглядає систему функціональних навантажень 

об’єднання за релігійним критерієм М.Вебер. Здійснюючи пошук 

перспективних – точки зору суспільної значущості –   організаційних форм 

релігійного життя, він доходить висновку, що в суспільстві, яке виявляє 

тенденцію до секуляризації, актуалізуються об’єднання, базовані не так на 

релігійних, як на спільних культурних цінностях (останнє стосується навіть 

тих людей, які мають «релігійний слух»). При цьому саме Церква, з її 

«універсальністю», дає змогу індивіду, по мірі потреби, активізувати свої 

релігійні практики, а за її відсутності – «не помічати» Церкви, не 

остерігаючись при цьому цілковитого «відлучення» від неї. Ідея М. Веберa 

щодо виокремлення додаткових, «позакультових», функцій релігійного 

об’єднання (див. докладніше п.1.1), частково знайшла свій розвиток у 

Е.Трелча у його роботі «Соціальне дослідження християнських церков» [56] 

та у Г. Бекера в дослідженні «Через цінності до соціальної інтерпретації» [57] 

–  за рахунок  додавання двох видів типів релігійних організацій. Йдеться про 

деномінацію як  секту, яка «охолола» і перетворилася на інституційний 

орган, радше, ніж на активну групу віруючих, та культ – як групу 

прихильників спіритизму, астрології або трансцендентальної медитації, які 

мають ліберальну й швидкоплинну природу, складаючись з осіб, які 

заперечують цінності навколишнього суспільства. Останнє, на думку 
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М.Вебера, якраз і є «свідченням тієї  загальної слабкості релігійних 

мотивацій», яка упродовж найближчого майбутнього сприятиме розбудові 

національних церков [50, с. 388-392]. Втім, дана гіпотеза потребує докладної 

перевірки, якщо брати до уваги всезростаючий вплив процесів глобалізації на 

смисложиттєву сферу, особливо –  тенденцію до руйнації соціальних 

інститутів, які скріплюють соціум, індивідуалізації та автономізації 

життєвого простору для значної кількості людей. Це, зокрема, виражається у 

зниженні актуальності звичних смислів життєвої реалізації [160, с. 135-137], 

про докладніше йтиметься далі, у Р.ІІІ. 

Прорелігійні об’єднання є способом структурування взаємодій для 

вирішення актуальних проблем мирян через згуртування. Прикладом 

прорелігіних об’єднань можуть слугувати деякі структури душпастирства, як 

от мирянські Асоціації, а також церковні Рухи і спільноти [161, с. 204].  

Однак зазвичай в даному випадку йдеться про феномен релігійної общини (в 

українській версії адекватнішим є термін «громада»), яка створюються в 

рамках церковної парафії для забезпечення потреб осіб зі спорідненими 

духовно-релігійними орієнтаціями та їх комунікації (скажімо, у форматі 

малих соціальних груп – «малих общин» [162]), тобто є (при)церковною 

громадою. У системі функціональних навантажень таких прорелігійних 

об’єднань «культовий» та «позакультовий» блоки є приблизно зваженими. 

Таким чином, (при)церковна громада постає не стільки як релігійна група, 

що склалася в процесі відправлення спільних релігійних обрядів, скільки як 

локальна (територіальна) громада (прихожани храму).  

(При)церковні громади мають тривалу традицію формування, яка 

особливо виразно виявлялася в умовах діаспори, де вони, будучи 

територіальними одиницями, постають водночас і як «прості скупчення» (в 

яких  індивіди сполучені якоюсь однією ознакою – мовою, релігією, 

сусідством), і як «складні скупчення» (в яких люди сполучені двома або 

більше ознаками – мовою і релігією; расою і однаковим обсягом прав; мовою 

+ професією + релігією + обсягом прав + маєтністю тощо). Такі «скупчення», 
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за М. Шаповалом, мають ознаки саморганізованого об’єднання, яке має 

владу над своїми членами [62, с. 162]. За сучасних умов (при)церковні 

громади створюється та розвивається з урахуванням досвіду 

громадотворення (community building) в Україні і світі [149; 150; 151; 152 та 

ін.] і все менше є тотожними територіальній парафії.  

Так, якщо до парафіяльної громади входять вірні певної конфесії, то до 

(при)церковної громади (навіть якщо її кістяк сформовано з парафіян), 

можуть долучатися й інші індивіди.  Лідером парафії завжди є душпастир, 

тоді як (при)церковна громада може висунути свого лідера-мирянина, який, 

втім, зазвичай знаходиться у постійному контакті зі священиком. Зрештою, у 

парафіяльного об’єднання і (при)церковної громади різні цілі: якщо парафія 

формується в першу чергу з метою забезпечення можливостей реалізації 

духовних потреб вірних певної конфесії, то (при)церковна громада, хоча й 

створюється  як спільнота у вірі, має в першу чергу на меті об’єднання зусиль 

для задоволення спільних для її учасників потреб – і не лише духовних, але й 

соціальних та навіть матеріальних. Втім, парафіяльне об’єднання і 

(при)церковна громада зазвичай не протиставляють себе одна одній, а 

навпаки доповнюють, взаємно збагачуючись та посилюючись, 

використовуючи як подібні, такі відмінні форми роботи.  

(При)церковній громаді, як і будь-якій іншій громаді, властива 

суб’єктність  Йдеться про її здатність до самостійного (автономного) 

відтворення на власному соціокультурному ґрунті різноманітних способів, 

форм, засобів соціальної активності / діяльності, спрямованих на задоволення 

потреб учасників угрупування [104, с. 106-107]. Як колективний суб’єкт 

діяльності така громада складається з інших суб’єктів – індивідуальних 

(окремі активні миряни) та колективних (молитовні групи, учасники 

церковного хору, групи земляцтва та інші структури). Ці суб’єкти можна 

розглядати як структурні елементи, що взаємодіють одне з одним та з 

іншими суб’єктами (церковні інституції, громадські організації, місцеві 

владні структури тощо) в рамках цілісної соціокультурної системи. У процесі 
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взаємодії між ними може складатися конкретна система взаємозв’язків – 

горизонтальних (суб’єкт-суб’єктних), або вертикальних (суб’єкт-об’єктних) – 

і взаємин – рівноправних (партнерських) або відносин залежності і 

підпорядкування (патрон-клієнтських). Саме особливості взаємозв’язків і 

взаємин, що виникають між структурними елементами (при)церковної 

громади «віддзеркалюють соціокультурну специфіку громади як 

«колективного суб’єкта». Водночас, як і будь-яке прорелігійне об’єднання, 

(при)церковна громада може мати ознаки локальності, тобто передбачає 

можливість здійснення комунікацій за рахунок безпосередніх та 

неформальних контактів, відтворюючи принципи функціонування соціуму 

традиційного взірця. Останнє особливо виразно виявляється у форматі 

«малих общин». Їх прикладом можуть стати т.зв. молитовні групи, які 

створюють при церквах для вивчення основ богослов’я, але водночас 

відграють роль середовища комунікацій та формування активістів громади 

[163, с.97-118]. В цій ситуації відбувається «поєднання непоєднуваного»: з 

одного боку, зіткнення з реаліями індивідуалістського життя [164, с. 179], а з 

іншого – можливість існування в комфортному середовищі майже родинного 

характеру, де (як у кожній невеликій традиційній культурі) майже всі аспекти 

життя пройняті релігією, яка обумовлює певний тип мислення чи дії [21, с. 

403], з урахуванням соціальної ситуації їх формування як сукупності 

значимих умов актуалізації комунікації, що сприяють взаємодії комунікантів 

[165, с. 49].  

Суспільно-релігійні об’єднання є особливою організаційною формою 

релігійного життя. Йдеться про  об’єднання, для яких характерні відносно 

невисокий ступінь формалізації та релігійної ангажованості і які поєднують в 

собі ознаки релігійного об’єднання (в тій чи іншій мірі знаходиться під 

егідою Церкви, а отже, мають конверсійний потенціал), та громадської 

організації.  

Суспільно-релігійні об’єднання як український феномен мають тривалу 

традицію розвитку у формі так званих братств, які  почали створюватись ще 
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у 1530-1540-х рр. у містах Західної України як національно-релігійні 

громадські організації міщан, духовенства та селян.  Свою головну мету 

братчики бачили у збереженні етнічної самобутності українського народу, а 

провідним засобом їх досягнення вважали культурно-просвітницьку 

діяльність. Найбільшого поширення вони набули в  містах, а згодом і селах. 

Залучення до діяльності братств широких верств населення перетворило їх на 

загальнонаціональну інституцію, що брала активну участь у суспільно-

політичному і культурно-національному житті України наприкінці XVI 

початку XVI І століття. Організаційно вони будувались на основі 

волевиявлення окремих осіб, що дає підстави говорити про них як про 

своєрідні громадські об’єднання [166, с. 162-164]. В наші дні прикладом 

суспільно-релігійного об’єднання можуть слугувати громадські (зокрема, 

християнські) організації, рухи, партії, а також служби соціальної опіки, 

благодійні фонди, спільноти взаємодопомоги, які будучи орієнтовані на 

розвиток традицій доброчинності, розробку та впровадження проектів 

(програм) забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш 

потребуючого населення, організовують свою діяльність, виходячи із 

християнських морально-етичних цінностей, однак, незалежно від 

національної приналежності чи віросповідання самих учасників об’єднання 

та тих, кому надається допомога. У системі їх функціональних навантажень 

домінує функція соціального служіння, яка реалізовується в рамках  

соціальної доктрини Церкви  (Гьофнер, Йозеф, Кардинал,  А.М.Бaдджо, 

О.Клеман, Л.Падовезе, Х.Яннарас та інші) [167; 168; 169 та ін.].  

Під соціальною доктриною Церкви, починаючи з енцикліки Rerum 

novarum (1891) Лева ХІІІ, якою було започатковано систематичний підхід до 

складних проблем, які супроводжували індустріальну революцію [168, с. 13], 

мають наувазі сукупність розважань, вчень та настанов, запропонованих 

Церквою в соціальній царині протягом останнього століття. В даному 

випадку йдеться не про збірку практичних вказівок для вирішення 

соціального питання і тим паче – не «підбір» певних досягнень сучасної 
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соціології, які придатні для християнського суспільного виховання, а про 

складову частину християнської концепції життя,  значущість якої випливає з 

низки міркувань. Зокрема, в рамках соціальної християнської  доктрини 

людину розглядають не тільки як «одну лише покликану Богом до існування 

душу», але й у інших її проявах, а отже, у її взаємозв’язках з іншою людиною 

та суспільством. Церква і світ при цьому розглядаються такими, що ніби 

«пронизують» одне одного. Водночас визнається залежність людини від 

конкретного середовища, в результаті чого суспільні відносини 

розглядаються як такі, що мають надзвичайно велике значення і можуть 

впливати на життєвий і моральний вибір людини. В такий спосіб Церква 

намагається вести діалог з суспільством [167, с. 30-32], декларуючи свої 

наміри щодо участі у соціальному підтримуванні людей, хоча, звичайно,  

людський та соціальний аспекти місії Церкви є лише наслідками її суто 

релігійної місії. Схема основних напрямів, що лежать в основі християнської 

доктрини Церкви демонструє табл. 2.1.1[168, с. 15 -17].  

 

Табл. 2.1.1 
Схема основних напрямів, що лежать в основі християнської соціальної 

доктрини   
Цілі, яких треба 
досягнути 
 

· слід гарантувати повний розвиток особи – кожної особи 
· суспільне життя повинно прагнути до загального добра 
 · земні блага мають універсальне призначення 
 

Настанови щодо 
соціальної поведінки 
 

· соціальне життя повинно бути організовано таким чином, щоб 
забезпечити автентичні вимоги людей у дедалі складніших 
структурах (родинах, місцевих громадах, асоціаціях різних 
типів, регіонах, національних державах) аж до міжнародних 
спільнот 

Способи конкретного 
застосування 
фундаментальних 
засад 

· верховний закон любові виступає на соціальному терені у 
вигляді солідарності.  
· необхідно оберігати роль осіб та незалежних спільнот у межах 
суспільства (взаємодоповнюваність, або субсидіарність) і  
сприяти зростанню цієї ролі на противагу державній владі, яка 
не в стані ні включити їх у себе, ні підкорити їх собі 
· помірна й відповідальна участь усіх членів суспільства в 
економічному, політичному та культурному житті відповідно до 
своїх можливостей та у вільному розмаїтті способів є певним 
шляхом для досягнення нової форми людського співжиття  
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Прикладом потужної суспільно-релігійної організації є Карітас. Цю 

назву носить більш як півтори сотні національних (католицьких) благодійних 

організацій, які діють майже у двохстах країнах світу і об’єднані в 

міжнародну конфедерацію «Caritas Internationalis» і до якої входить Карітас 

України. Мета Карітасу – практична реалізація соціального служіння, 

гуманітарної допомоги та людського розвитку. Вона реалізовується в руслі 

християнської доктрини, а саме тих її положень,  які розглядають жорстку і 

рішучу боротьбу проти бідності, голоду, хвороб, злиднів як християнський 

обов’язок, а несприятливі для духовного розвитку умови – як поштовх до 

пошуку дієвих форм допомоги потребуючим. При цьому йдеться не просто 

про благодійну діяльність,  і навіть не про соціальну критику. Головним тут 

постає пошук механізмів для формування суспільного устрою, який би 

будувався за принципами християнського суспільного вчення, на засадах 

зобов’язувальної етики, знаходячи своє обґрунтування у трансцендентній 

правді про людину, разом із її універсальними та невід’ємними людськими 

правами [167, с. 31 ]. Місія Карітасу реалізується через програми та проекти 

соціального спрямування, що є ознакою діяльності, характерної для 

громадської організації  (докладніше див. Р.V).  

Ще одним прикладом суспільно-релігійного об’єднання, що вибудовує 

свою діяльність в рамках християнської соціальної доктрини, є спільноти 

взаємопідтримки людей, які діють під егідою церков за принципом 

«допомоги для самодопомоги». На відміну від «офіційних» соціальних 

установ, для яких людина, що звертається по допомогу, є їх клієнтом 

(«пацієнтом») і потребує надання конкретних (соціальних) послуг, спільноти 

взаємопідтримки здійснюють соціальну реабілітацію своїх членів через 

допомогу людині у набутті звичних соціальних навичок, її активне залучення 

до соціального та трудового життя, мотивацію до позитивних змін. При 

застосуванні методу «допомоги для самодопомоги» людина постає не як 

пасивний клієнт, а як свідомо залучений і відповідальний учасник процесу 

розв’язання власних проблем. У застосуванні «допомоги для самодопомоги» 
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надзвичайно важливим елементом є прояв поваги, через яку людина отримує 

позитивний досвід. Вважається, що вперше метод «допомоги для 

самодопомоги» було використано французьким священиком о. П’єром. 

Будучи депутатом французького парламенту, він купив для бездомних 

Парижа будиночок, де утримував їх. За переконанням о. П’єра, у ситуації 

бездомності може опинитися кожна людина, адже втрата даху над головою – 

це лише наслідок внутрішньої бездомності, того стану, коли потрапляєш у 

безнадію. З часом мешканці будинку, створеного о. П’єром, почали збирати 

на смітниках речі, реставрувати їх і продавати. Таким чином, у світі почали 

з’являтися перші спільноти «Емаус», які цілком себе утримували. Саме 

перебування на самоутриманні є основною умовою вступу нових спільнот до 

міжнародного руху «Емаус», який об’єднує більше 400 закладів в 70 країнах 

світу. Назва руху нагадує про євангельську зустріч з Ісусом Христом двох 

Його учнів по дорозі до містечка Емаус, що неподалік від Єрусалима. Вони 

втратили віру в життя після Його смерті, але знову здобули її, зустрівши 

Воскреслого на цій дорозі [158, с. 418-419]. 

За останні кількадесят років ідею «допомоги для самодопомоги» 

запозичили багато європейських країн, переконавшись у її дієвості. По суті 

тут маємо справу зі спробами творення своєрідних «осередків соціально-

психологічної рівноваги» [170, с. 35] або ж (в термінах теорії самоорганізації) 

–  «локальних осередків порядку», входження в які може стати дієвим 

засобом реабілітації в складнх життєвих ситуаціях. В цьому випадку люди, 

намагаючись знайти вихід із складних ситуацій індивідуально або малими 

групами, шукають солідарності [171, с. 95].  

На відміну від традиційних підходів, які полягають в тому, щоб 

забезпечити базові потреби клієнта, метод «допомоги для самодопомоги» 

демонструє широкі можливості щодо надання людині змоги отримати 

позитивний життєвий досвід. Практика застосування методу показала, що 

створення ситуації, яка не ставить індивіда в позицію клієнта, переконує 

людину в тому, що їй по силі керувати власним життям, що вона сама 
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спроможна змінювати оточення в позитивний спосіб, і ця зміна великою 

мірою залежить від неї самої. Тобто замість безпосередньої конфронтації з 

труднощами, особистими й емоційними конфліктами людини, наголос 

робиться на «тут і тепер». З часом, через новий досвід, в людини створюється 

альтернатива до попереднього – дуже часто викривленого низькою 

самооцінкою і поганим ставленням до оточення –  бачення самого себе. 

Вихідним пунктом тут є потреба людини у праці, активності, творенні 

чогось, що не обов’язково має зв’язок з актуальними матеріальними 

потребами.  

В спільнотах взаємодопомоги люди, що опинилися в скрутних 

життєвих обставинах, а деколи навіть мають складний досвід перебування 

поза суспільством, мають нагоду відчути потрібність своєї праці та сенс 

життя. Разом вони створюють потужні об’єднання людей, що потрапили в 

кризові ситуації, та реалізують ідею солідарності, навчаючись основних 

навичок життя в суспільстві (взаємодія в малій групі, контроль емоцій, взяття 

на себе відповідальності, дотримання встановлених правил тощо). Крім того, 

в такій спільноті людина отримує навички родинного життя, якого до цього 

часу їй бракувало через певні обставини і які вона з часом зможе відтворити 

у своїй родині [52; 53; 54; 158].  

На сьогоднішній день в Україні на засадах допомоги для самодопомоги 

та самоутримання функціонує лише одна організація – це «Спільнота 

взаємодопомоги «Оселя», яка знаходиться у м. Винники неподалік Львова і є 

членом Міжнародного руху «Емаус». Однак, метод «допомоги для 

самодопомоги» поступово набуває поширення в межах інших спільнот 

взаємопідтримки, що виникають під егідою Церкви в Україні. Понад те, що 

процес творення спільнот взаємодопомоги за взаємопідтримки є справою 

складною і потребує значних організаційних та душевних зусиль усіх її 

учасників, які сумісними зусиллями «роблять внесок в єдине спільне 

розуміння ситуації» [172, с. 237], маємо усі підстави для його інтенсифікації, 

адже їх творення узгоджується з актуальною для нашого часу філософією 
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«живої Церкви». Остання  передбачає настанову на формування базових 

осередків не лише і не стільки за «територіальним» принципом, скільки на 

потребу вірних. В цьому випадку, майже всі сторони життєдіяльності людей, 

усі їхні найважливіші зв’язки залучаються у процес взаємодії, а людські долі 

стають настільки переплетені і органічно поєднані, що вони, за означенням 

П.Сорокіна, утворюють одне «ціле», загальне «ми». В таких спільнотах 

глибинна, не вимушена, а добровільна солідарність є органічною властивістю 

соціальних відносин між членами спільноти [31, с. 128]. Позаяк наші 

співвітчизники традиційно вважаються схильними до участі в житті 

соціальних угруповань, що мають характер «найбільш виробленого 

суспільного життя» і засновані на взаємній згоді і гідності її членів [164, с. 

155-156], входження в спільноту взаємодопомоги та взаємопідтримки є 

природним для українця (на розгляді цього питання  ми докладніше 

зупинимось нижче, у п. 4.2). Суспільно-релігійне об’єднання при цьому 

постає як складний і багатогранний об’єкт, на прикладі якого дослідник 

отримує можливість аналізувати узагальнені типи соціальних структур, де 

можуть інтегруватися рівні комунікації та субординації [15, с. 300]. 

Підсумовуючи зазначимо, що пропонована нами понятійна конструкція 

доповнює, а відтак – удосконалює традиційну типологію соціальних форм 

релігії, в основі якої лежить суто релігійний критерій, враховуючи зміни, які 

відбуваються  в релігійному житті на зламі тисячоліть. При цьому усі три 

типи форм взаємодії передбачають поділ на базові сталі форми організації – 

неподільні одиниці, з яких складається організаційна структура релігійного 

життя. Вони можуть існувати не лише як формалізовані релігійні організації, 

але й у вигляді загальних соціальних практик, культурних традицій і 

взаєморозуміння, як свого роду «епіфеномен» комунітаризму (У. Галстон, 

А.Етціоні та інші) [173], уособлюючи перехід з традиційних форм організації 

релігійного життя до більш сучасних та враховуючи запит суспільства на 

пошук нових форм соціальної взаємодії (табл. 2.1.2). 
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Табл.2.1.2 

Способи структурування соціальних взаємодій для реалізації духовно-
релігійних та соціальних потреб : загальна характеристика 

 
Спосіб 

структурування 
соціальних 
взаємодій 

Загальна характеристика та функції об’єднання Базові джерела 
дослідження 

(автори) 

1 2 3 
релігійні 
об’єднання 

соціальні форми організації релігійного життя,  
у системі функціональних навантажень яких 
базовим є блок забезпечення умов для реалізації 
релігійних практик, а допоміжним – т.зв. 
«позакультовий» блок, який забезпечує надання 
соціальної та психологічної допомоги віруючим 
та формує середовище їх комунікацій 

Г.Бекер,  
М.Вебер, 
Е.Дюркгайм, 
Е.Трелч  

прорелігійні 
об’єднання 

створюються при церквах для згуртування 
зусиль у вирішенні актуальних проблем мирян, 
з урахуванням досвіду громадотворення 
(community building) в Україні і світі 

О.Сапеляк, 
В.Янів  
 
Дж. Броунінг, Л. 
Климанська,  
Т. Семигіна, 
М.Шіблі  

суспільно-релігійні 
об’єднання 

орієнтовані на розвиток традицій 
доброчинності, через впровадження проектів 
(програм) забезпечення соціальної допомоги 
соціально незахищеним особам / групам, 
незалежно від їх віросповідання та / або 
національності; 
формують свою діяльність в руслі соціальної 
доктрини Церкви  

С. Гнот,  
Л. Гурська, 
З.Ґорадзовський, 
О. Мелгард  
 
 
А.М.Бaдджо, 
О.Клеман, 
Л.Падовезе, 
Х.Яннарас  

  

Водночас, маємо взяти до уваги, що відповідно до сучасних уявлень, 

структура може і повинна розглядатися не лише у традиційній, 

«сорокінській», версії, як завершений результат, але й в контексті настанови 

сучасних соціологів – як рухливе утворення, яке не слід трактувати як щось 

таке, що існує поза індивідами. Навпаки, будь-яка структура  бачиться як 

така, що ґрунтовно вмонтована, або ж, за С.Макеєвим,  «загадковим чином 

поміщена до індивідів», які, в процесі своєї мобільності   «переміщують 

структури разом з собою», в результаті чого структура стає «рухливою» і 

постійно «переноситься» індивідами [174, с. 5-7]. Відтак, побудова 
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понятійної конструкції  організаційної структури релігійного життя повинна 

передбачати можливість аналізу не лише сталих форм, але й змін у них – як 

результату певних еволюційних процесів, як це пропонує робити Т. 

Заславська в рамках своєї дослідницької програми, зорієнтованої на 

розкриття зв’язків в соціальних системах.  Понад зосередженість на вивченні 

економічних аспектів пострадянських соцієтальних трансформацій, 

дослідниця вважає, що рушійними силами змін є всі (курсив наш – О.І-С) 

елементи соціальної структури [175, с. 3], що  дає підстави до використання 

ідей Т.Заславської для пояснення структурних змін у різноманітних сферах 

суспільного життя. Зокрема, урахування базових параметрів структури 

(позиція, діяльність, «соціальна якість»), пропонованих Т.І. Заславською 

[176, с. 53], дає можливість враховувати як внутрішні життєві стратегії 

індивідів, так і зовнішні детермінанти діяльності (вплив соціальних 

інститутів), розкриваючи  нові аспекти соціальної структури та здійснюючи 

інтерпретації соціальних відносин, пов’язаних з цією структурою. Йдеться 

про діяльнісно-структурний підхід до вивчення  соціальної структури 

суспільства, який бачиться актуальним у вивченні змін в релігійному житті, 

зокрема, дає змогу інтерпретувати релігійні, прорелігійні та суспільно-

релігійні об’єднання як такі, що створюються в результаті діяльності людей.  

Так,  розвиваючи ідею про можливість аналізу соціальної структури як 

неперервного процесу структурації та соціального становлення,  

Т.І.Заславська задає перспективу розгляду процесів суспільного розвитку як 

еволюційних [177, с. 155], які «зобов’язані своїм виникненням акторам 

мезорівня» [177, с. 281]. В такому контексті сучасні релігійні, прорелігійні та 

суспільно-релігійні об’єднання бачаться як «структури мезорівня, здатні 

скоригувати  та доповнювати правила, запроваджені акторами макрорівня 

(Церква, суспільство – О.І-С) до своїх інтересів» [178, с. 74]. Евристичним 

потенціалом у вивченні змін в організації суспільно-релігійного життя 

наділена й ідея Т.І. Заславської розгляду змін в соціальній структурі як таких, 

що водночас відображають момент «єдності минулого і майбутнього» [179, с. 
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7]. Таке розуміння структурних змін створює передумови до проектування 

висновків соціологів, які досліджували традиційні соціальні форми 

організації релігії (Е. Дюрггайм, М. Вебер та інші), на сучасну площину – як 

відповідь на виклики, пов’язані з пошуком нових дослідницьких трендів 

(теорія соціальних систем, теорія самоорганізації, соціокультурний підхід) та 

вибудовуванні нових пояснювальних концепцій змін в релігійному житті.  

Таким чином, постає об’єктивна потреба у розробленні сценарію 

системних змін в організації релігійного життя з урахуванням дії 

універсальних механізмів  системних змін. Зокрема, в цьому сценарії мають 

бути виділені моменти щодо особливості тих окремих елементів системи, 

зміни в яких можуть стати для неї доленосними, та використані дослідницькі 

моделі, сформовані на перетині різних рівнів соціальної реальності, які 

ураховують різні рівні соціальної структури.  Ключовим при цьому постає 

поняття організаційної форми релігійного життя як способу упорядкування 

взаємодії індивідів в рамках різного роду соціальних систем – в залежності 

від того чи іншого виду соціальних зв’язків, що лежать в їх основі.  

 
 

2.1.2. Теоретичні моделі універсальних механізмів системних змін в 

організаційній структурі релігійного життя 

З поняттям системи асоціюється широкий комплекс емпірико-

теоретичних проблем, що займають особливе місце в широко відомих 

критичних дискусіях про системні теорії. Серед іншого, в цей комплекс 

входять концепції рівноваги і її співвіднесень з умовами системної стійкості, 

реальних процесів та їх можливостей; співвідношення між тим, що можна 

назвати «процесами збереження» в системах, і процесами структурної зміни, 

«здатних розвиватися до масштабів еволюції» [47, с. 235].  

Для виявлення причин, через які окремі елементи системи можуть 

призвести до змін у ній, а відтак – до пошуку нових можливостей для того, 

щоб якимось чином вирішити питання стабільності і змін в системах [47, с. 

237], в теорії систем використовують моделювання – створення 
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співвідношень, якими описують досліджувані явища чи процеси. 

Найзагальнішим, найпродуктивнішим способом моделювання є математичне, 

яке полягає в створенні певних співвідношень, що ними описують 

досліджувані явища чи процеси. Тут використовують різні дисципліни:  

теорію множин, абстрактну і математичну логіку, теорію ймовірностей, мову 

диференційних чи інтегральних рівнянь тощо. За допомогою моделювання, 

шляхом програвання різноманітних варіантів динаміки розвитку і наукової 

оцінки можливих ситуацій, встановлюються такі, які пов'язані з найменшими 

небезпеками. Так формується підґрунтя для вироблення адекватних стратегій 

самозбереження та самокорекції соціуму.  

Закономірно, що при цьому виникає запитання про правомірність 

моделювання в дослідженнях змін в релігійному житті, зрештою, як і у будь-

якому іншому дослідженні соціогуманітаного характеру.  Відповідь на це 

запитання ми свого часу намагались  дати в рамках кандидатської 

дисертаційної роботи, актуалізуючи сорокінську думку про те, що, з одного 

боку, будь-яка соціокультурна система –  це витвір людини, а з другого – 

сама людина є продуктом соціокультури, здатною продукувати значення, 

норми і цінності, тобто є водночас частиною і системи-суспільства, і 

соціокультурної над системи [148, с. 39]. В контексті ж дослідження змін 

організаційних форм релігійного життя зазначимо, що з огляду на 

багатовимірність взаємозалежності процесів, які в ньому відбуваються, 

актуалізується пошук нових дослідницьких схем для розв’язання 

комплексних завдань. Зокрема, для сучасної України на даний момент 

актуальною є потреба у посиленні аналітичного потенціалу досліджень 

системи соціальних відносин задля «уникнення пасток ідеологізації» 

феноменів регіону та релігії [180, с. 168], в тому числі за рахунок 

дослідження регіонально-конфесійних аспектів політичного життя за 

допомогою моделювання структурними рівняннями як комплексної 
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методології, яка спроможна врахувати вище означені питання 3. До сказаного 

лише додамо, що до моделей відносять також графічні й відповідні їм 

табличні залежності між змінними та блок-схеми взаємодії частин 

досліджуваної системи. В цьому плані існує давня практика, теоретичним  

обгрунтуванням якої займалося багато вчених – Є. Александров, М.Амосов, 

В. Вергасов, Г. Іваницький та інші [181; 182; 183; 184 та ін.].  

Виходячи із сказаного, вважаємо доцільним використати методологію 

моделювання, а саме – запропонувати варіант побудови теоретичних моделей 

змін у формах  організації різних аспектів релігійного життя. Робитимемо це 

через деталізацію функцій його структурних елементів та виявлення супутніх 

функціональних змін в рамках системи суспільно-релігійних відносин як 

такої, що націлена на самозбереження та розвиток структур, а також існуючу 

перебудову їх для приведення у відповідність з усією соціальною системою, з 

оточуючим середовищем. Зокрема, намагатимемось виявляти адаптивні 

підсистеми, які, за Т.Парсонсом, пов’язуються з інтегративною системою 

(«соцієтальною спільнотою») [47, с. 244], в такий спосіб визначаючи 

особливості відносин між системою і соціальною дією. Пам’ятаючи, що 

«суспільство-«розсадник» і диференційоване релігійне колективне 

об’єднання теоретично можуть виконувати функції, подібні до інвестування 

в процесі суспільного розвитку,  в такий спосіб ми опосередковано 

розвиватимемо «лінію аналізу» (М.Вебер, Т.Парсонс), яка орієнтує 

дослідника на розгляд Церкви як «частково самостійної підсистеми» [47, с. 

239].  

Для вирішення поставленого дослідницького завдання нам необхідно 

залучити евристичний потенціал концепцій, які  будучи націлені на 

виявлення універсальних для різних функціональних систем механізмів змін, 

враховують характеристики соціальної системи, в рамках якої відбуваються 

зміни. Вважаємо, що найбільше відповідають таким характеристикам (а 

                                                 
3 Докладніше див.: Іванкова-Стецюк О., Сусак В. Регіонально-конфесійні аспекти суспільно-політичного 
життя сучасної України в дзеркалі методології моделювання структурними рівняннями // Соціологія: теорія, 
методи, маркетинг. – 2015. - № 1. – С.27-43. 
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отже, бачаться потенційно продуктивними у поясненні логіки змін 

організаційних форм релігійного життя) три концепції: концепція 

функціональної системи як сукупності елементів та універсальних способів 

їх взаємодії (П. Анохін); концепція культурної гібридизації як процесу 

виникнення змішаних форм кооперації у світі, що глобалізується (Ж.Н. 

Пітерс) та теорія комунітаризму у його «низькій» версії, зокрема, 

концептуальне положення про розвиток комунітарних інфраструктур як 

складової соціальних змін, що формують новий тип соціальних відносин  

(А.Етціоні). 

В рамках концепції функціональної системи як сукупності елементів 

та універсальних способів їх взаємодії П. Анохіна [23; 91 та ін.] будь-яка 

системна діяльність залежить від того, існує чи відсутній фактор, який 

упорядковує певну «неупорядковану множину», перетворюючи її на 

функціональну систему. Під функцією П. Анохіним розуміється стійкий 

спосіб взаємодії для реалізації певних завдань, а під самим процесом 

реалізації – функціонування цілеспрямованих систем, що складаються з 

таких вибіркових компонентів, у яких взаємодії і взаємовідносини 

приймають характер взаємодії з метою отримання сфокусованого результату. 

Зміни у тій чи іншій системі П. Анохіним пояснююються дією універсальних 

механізмів, зокрема, функціональною лабілізацією (або ж – 

урізноманітненням функцій), яка є реакцією соціальної системи на виклики 

зовнішнього соціального середовища. Саме універсальність такого 

механізму, за П.Анохіним, знижує ризики теоретико-методологічного 

характеру, які неминуче виникають у випадку, коли системний принцип 

застосовується до явищ різного класу без належної адаптації, тобто зводиться 

до «простої зміни термінологій, перестановки лише порядку дослідницьких 

прийомів» [91]. В нашому випадку, в результаті дії універсального механізму 

функціональної лабілізації, відбувається такий ланцюжок змін 

організаційних форм релігійного життя: релігійні об’єднання актуалізують 

«позакультову» діяльність; (про)релігійні, в першу чергу –  (при)церковні 
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громади – активізують процеси громадотворення  (community building) на 

церковних парафіях, перетворюючи останні в громади (за інтересами); 

суспільно-релігійні об’єднання розширюють свої функції через доповнення 

харитативної роботи діяльністю з лобіювання інтересів соціально 

незахищених верств населення, популяризації ідеї благодійництва, 

займаються соціальною аналітикою тощо.  

Блок-схема функціональної лабілізації як універсального механізму 

системних змін у формах організації суспільно-релігійного життя 

представлена нижче (мал. 2.1.1). 

 

Мал. 2.1.1 
Блок-схема функціональної лабілізації як універсального механізму  

системних змін організаційних форм релігійного життя 
 

Жовтим кольором на схемі позначено структурні взаємодії суб’єктів 

суспільно-релігійних відносин з метою реалізації духовно-релігійних потреб; 

темно-синім -- структурні взаємодії суб’єктів суспільно-релігійних відносин з 

метою реалізації соціальних потреб; стрілками позначено дію механізму 

функціональної лабіалізації за рахунок активізації «позакультової» діяльності 

релігійних об’єднань (блоки зліва); за рахунок розширення функцій 

суспільно-релігійних об’єднань, активізації процесу громадотворення 

(community building) на церковних парафіях (блоки посередині) та 

урізноманітнення функцій суспільно-релігійних об’єднань (блоки справа). В 

такий спосіб ми не лише унаочнюємо, але й концептуалізуємо зміни в 

поведінці системи суспільно-релігійних відносин, яка починає все більше 

характеризуватись адаптивністю. Під адаптивністю тут розуміємо здатність 
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системи пристосовуватись до змінених умов життєдіяльності [89, с. 384], яка 

виражається у її пристосуванні до вимог секуляризованого суспільства, 

зорієнтованого на нові способи структурування соціальних взаємодій для 

вирішення широко кола потреб. Іншими словами, йдеться про 

внутрішньосистемне здійснення структурних змін, мінімальною умовою 

якого, за Н. Луманом, є пристосування системи до зовнішнього світу та 

досягання успіхів у ньому [185], яке, в нашому випадку, відбувається через 

актуалізацію «позакультового» функціонального блоку.  

Урізноманітнення функцій як спосіб реалізації тих чи інших завдань 

неминуче актуалізує змішування організаційних форм релігійного життя, або 

ж – їх структурну гібридизацію. Для теоретичного осмислення цього 

феномену в рамках нашого дослідження використовуватимемо концепцію 

культурної гібридизації як процесу виникнення змішаних форм кооперації у 

світі, що глобалізується, автором якої є Ж.Н. Пітерс  [186].  

За  Ж.Н. Пітерсом,  культурна гібридизація постає як універсальний 

механізм системних змін в епоху глобалізації, наряду з іншими механізмами, 

такими, як культурний диференціоналізм (відмінності, які продовжуються) та 

культурна конвергенція (схожіть, яка зростає – «sameness»). Саме наявність 

гібридних форм, за Ж.Н. Пітерсом, є ознакою того, що мали місце системні 

взаємодії.  Його концепція культурної гібридизації вибудовується в рамках 

глобалізаційно-цивілізаційного підходу; характерними ключовими поняттям 

постають змішання та синкретизм. Заснований на ній дискурс визначає 

необхідність розгляду міграцій як чинника, який актуалізує процес 

змішування форм соціальної взаємодії, а його (дискурсу) ключовим 

поняттями є етнічність та ідентичність. При цьому сама гібридизація 

розглядається як потенційна втрата і того, й іншого [187]. Урахування 

міграційного чинника у вивченні способів упорядкування соціальних 

взаємодій є актуальним і для нашого дослідження, в якому український 

контекст змін організаційних форм релігійного життя передбачає вивчення 

тих змін в релігійному житті українців за кордоном.  



 90 

Таким чином, концепція культурної гібридизації  Ж.Н. Пітерса формує 

теоретико-методологічні засади розгляду структурно-системних змін в 

організації релігійного життя через аналіз «змішаних» форм кооперації, 

генезис яких відбувався за різними схемами. В такій версії її можна означити 

як  концепцію структурної гібридизації,  блок-схема якої представлена нижче 

(мал. 2.1.2). 

 
Мал. 2.1.2 

Блок-схема структурної гібридизації як універсального механізму 
системних змін організаційних форм релігійного життя  

 

Жовтим кольором на схемі позначено ознаки об’єднання з високим 

рівнем релігійної ангажованості, сформованого в результаті структурних 

взаємодій суб’єктів суспільно-релігійних відносин з метою реалізації 

духовно-релігійних потреб; темно-синім – ознаки об’єднання, яке 

характеризується низьким рівнем релігійної ангажованості, сформованого в 

результаті структурних взаємодій суб’єктів суспільно-релігійних відносин з 

метою реалізації соціальних потреб; стрілками  – змішування ознак 

релігійного та громадського об’єднання. Рівень гібридизації організаційних 

форм релігійного життя (позначено зеленим кольором) може бути низьким 

(релігійне та суспільно-релігійне об’єднання) і високим – (про)релігійне 

об’єднання, зокрема (при)церковна громада.  

Дана схема демонструє, як в наслідок дії механізму гібридизації 

виникають організаційні форми релігійного життя, які поєднують ознаки 

релігійного та громадського об’єднання. В цьому випадку поведінка системи 

суспільно-релігійних відносин починає все більше характеризуватись 
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інтегративністю, тобто здатністю системи до інтеграції своїх частин для 

подолання внутрішніх протиріч соціальної системи [89, с. 384]. 

Гібридні організаційні форми релігійного життя в сучасних умовах є 

домінуючими. Це зумовлено відносно невисоким соціальним запитoм на 

традиційні релігійні організації (церква, конфесія, секта), функції яких 

головним чином зводяться до надання можливостей задоволення духовно-

релігійних потреб, та зростання запиту на ті, які здатні забезпечити умови 

для реалізації широкого комплексу потреб індивіда. Поява таких 

організаційних форм зумовлена інтенсифікацією процесів структурування 

взаємодії людей з метою реалізацій практик соціального служіння – 

добровільної праці на благо інших, мотивованої бажанням дієво 

стверджувати світоглядні переконання. В коло учасників суспільно-

релігійних об’єднань небайдужі до потреб суспільства люди, серед яких є й 

такі, які не будучи релігійними, відчувають потребу у підтриманні 

культурних традицій, розширенні середовища комунікацій, застосуванні 

своїх знань для суспільно корисних цілей, участі у розбудові соціальної 

держави. Водночас, такі структури мають конверсійний потенціал, адже 

залучення до позакультової діяльності може стати передумовою 

воцерковлення.  

 Дія механізмів функціональної лабілізації та структурної гібридизації 

визначає тенденцію до комунітаризації релігійного життя. Останню 

розглядаємо як реакцію багатофункціональної системи на процеси, що в ній 

відбуваються, завершальний етап процесу взаємодії суб’єктів в рамках 

системи суспільно-релігійних відносин, поведінка якої характеризується 

адаптивністю та інтегративністю. Розгляд феномену комунітаризації 

релігійного життя здійснюватимемо в рамках теорії комунітаризму у його 

«низькій» версії.  Зокрема, використовуватимемо концептуальне положення 

про розвиток комунітарних інфраструктур як складової соціальних змін, що 

формують новий тип соціальних відносин. Йдеться про «гілку» ідейної течії 

– комунітаризму, представлену  в роботах А.Етціоні. На відміну від 
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«високого» комунітаризму, що ставить за мету створення всезагальної теорії 

перетворення суспільних відносин, комунітаризм тут розглядається 

«утилітарно», як феномен солідаризації, яка має на меті удосконалення 

існуючих порядків  [188, с. 27]. Особлива увага тут приділяється різного роду 

«комунітарним інфраструктурам», які окрім своїх безпосередніх цілей, 

виконують ще й дуже важливе завдання – сприяти відновленню духу 

колективізму, виховувати «відчуття ліктя» (weness) [188, с. 124]. При цьому 

дослідник визнає, що розвиток окремої людини неможливо розглядати без 

зв’язку з його соціальним середовищем. Такі зв’язки, на думку А. Етціоні є 

результатом входження індивіда до спільнот мезорівня – як стійкого 

обєднання людей пов’язаних спільними традиціями, історією та мораллю, 

через які він з’єднується з «великим суспільством» і які, в категоріях 

системного аналізу, слід розглядати як системотворчий елемент. Він 

формулює свою концепцію справедливості: по - перше, вважає А.Етціоні, 

люди повинні бачити свій найперший обов'язок – в міру своїх сил самим 

вирішувати свої проблеми. Наступну «лінію соціального захисту» являють 

собою їх близькі: родичі, друзі сусіди. Кожна громада має так само докладати 

всіх зусиль до вирішення своїх проблем. І лише останньою у черзі, але не 

останньою по важливості «лінією соціального захисту» має бути все 

суспільство. Останнє А. Етціоні розуміє як «громаду громад», яка надає 

допомогу тим своїм членам, можливості самодопомоги котрих через 

використання попередніх «ліній захисту», вичерпані. А.Етціоні висуває цілу 

систему критеріїв, за яких можливе суспільне (муніципальне, державне 

громадське ) втручання. По-перше, це існування чіткої та безпосередньої 

загрози; по-друге, це відсутність альтернативи втручання; по-третє, це  

припустимість мінімально можливого втручання; і по-четверте, це 

можливість мінімізувати або нейтралізувати побічні наслідки втручання. 

Таким чином, в своїй основі комунітаризм ґрунтується на визнанні цінності 

громади як основної ланки суспільства (суспільство = громада громад) та цих 

цінностей, що є для неї системоутворюючими. Водночас, на думку А.Етціоні, 
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комунітарні відносини не повинні заважати формуванню почуття 

відповідальності за власні справи і вирішення власних проблем  [189, с. 10-

13]. У визначеному аспекті регулюючу дію може виявляти «емоційний зміст 

солідарності» (в дюркгаймівському значенні цього поняття), що, за 

Т.Парсонсом, виражається в мотиваційних прив’язаностях індивідів до своїх 

ролей, до колективів і колег» [47, с. 245].  

В рамках теорії комунітаризму у його «низькій» версії, зокрема, із 

урахуванням концептуального положення про розвиток комунітарних 

інфраструктур як складової соціальних змін, що формують новий тип 

соціальних відносин, вибудовується ще одна модель змін організаційних  

форм релігійного життя, у вигляді блок-схеми складових процесу його 

комунітаризації (мал. 2.1.3). 

 
Мал. 2.1.3 

Блок-схема складових процесу комунітаризації релігійного життя як 
завершального етапу процесів взаємодії суб’єктів в рамках соціальної 

системи 
 

Жовтим кольором на схемі позначено ознаки об’єднання з високим 

рівнем релігійної ангажованості, яке сформоване в результаті структурних 

взаємодій суб’єктів суспільно-релігійних відносин для  реалізації духовно-

релігійних потреб індивідів; темно-синім – ознаки об’єднання, яке 

характеризується низьким рівнем релігійної ангажованості, сформованого в 

результаті структурних взаємодій суб’єктів суспільно-релігійних відносин з 

метою реалізації реалізації соціальних потреб індивідів; стрілками – процес 

набуття характеристик об’єднаннями асоціативних спільнот громадського 

типу.  
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Дана схема концептуалізує та унаочнює, як відбувається процес 

комунітаризації релігійного життя через розвиток його інфраструктури в 

результаті дії механізмів функціональної лабіалізації, зокрема, посилення 

«позакультового» функціонального блоку об’єднань різного ступеня 

формалізації та релігійної ангажованості, а також гібридизації, в результаті 

якої форми організації релігійного життя поступово «віддаляються» від своїх 

«ідеальних» моделей – як типу структурування соціальних взаємодій з тією 

чи іншою метою. Процес комунітаризації релігійного життя  при цьому 

постає як розвиток комунітарних структур, до яких, з огляду на процеси 

функціональної лабіалізації та структурної гібридизації,  можна віднести усі 

організаційні форми релігійного життя. Останні, незалежно від ступеню 

формалізації та релігійної ангажованості, у визначеному контексті набувають 

(більшою чи меншою мірою) характеристик асоціативних спільнот 

громадського типу, що сповідуючи принципи добровільного колективізму, 

забезпечують низку потреб сучасного індивіда. Йдеться про потреби  «для 

інших», «для себе», «разом з іншими», але в першу чергу – про потреби у 

самоідентифікації з прихильним соціальним оточенням, спілкуванні, 

взаємності, реалізація яких постає як фактор соціальних змін, що формують 

новий тип соціальних відносин.  

Таким чином, через деталізацію функцій структурних елементів та 

виявлення супутніх функціональних змін в системі суспільно-релігійних 

відносин, поведінка якої характеризується адаптивністю та інтегративністю, 

нам вдалось вибудувати, теоретичні моделі змін організаційних форм  

релігійного життя у вигляді блок-схем. Побудовою цих моделей ми 

завершуємо перший етап концептуалізації змін організаційних форм 

релігійного життя. Відтак, можемо сформувати сукупність базових 

теоретичних положень як певної формально-логічної системи 

послідовностей, які вибудувані з соціологічної перспективи у п’яти 

концептуальних вимірах:  
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1) з позицій структурного підходу в соціогуманітарних науках релігійне 

життя являє собою сукупність процесів взаємодії соціальних суб'єктів, в 

результаті яких формуються ті чи інші суспільно-релігійні відносини;  

2) система суспільно-релігійних відносин являє собою сукупність 

складових релігійного життя, пов’язаних між собою та зовнішнім 

середовищем, яка здатна якісно змінюватись;  

3) організація релігійного життя являє собою процес структурування 

(побудови), функціонування і розвитку системи суспільно-релігійних 

відносин;  

4) покладання в основу типологічної матриці не лише  релігійного 

критерію, але й способу структурування взаємодій для забезпечення 

духовно-релігійних та соціальних потреб індивіда та соціальної групи, 

створює підґрунтя для побудови понятійної конструкції, каркас якої 

утворюють три актуальні організаційні форми релігійного життя – релігійні, 

прорелігійні та суспільно-релігійних об’єднання, які мають подібні функції, 

але відрізняються мірою їх вираження;  

5) існує принципова можливість виокремлення універсальних механізмів 

системних змін в організаційній структурі релігійного життя -- 

функціональної лабіалізації та структурної гібридизації, дія яких обумовлює 

тенденцію до комунітаризації релігійного життя через розширення форм 

соціальної активності релігійних організацій та поєднання організаційних 

форм релігійного життя з організаційними формами громадського життя.  

Формулювання даних положень означує перехід до другого етапу 

концептуалізації змін організаційних форм релігійного життя, на якому 

передбачається здійснити уточнення змісту ключових понять через фіксацію 

й ідентифікацію їх проявів. Це, у свою чергу, потребує визначення 

загального алгоритму емпіричної ідентифікації та концептуалізації змін в 

організації релігійного життя, із урахуванням характеру такого роду змін.  
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2.2. Алгоритми емпіричної ідентифікації та концептуалізації змін в 

організації релігійного життя 

Для забезпечення своїх соціальних потреб індивіди можуть 

використовувати різні механізми, серед яких – входження до об’єднань 

різного ступеню формалізації та релігійної ангажованості. Одночасно 

відбувається реформування таких структур, що можна вважати відповіддю на 

виклики, пов’язані з «кризою на мезорівні соціальної організації» [141, с. 66]. 

В такому контексті зміни організаційних форм релігійного життя постають 

такими, що впливають на процеси соціальної інтеграцї в суспільстві, 

створюючи умови для «зчеплення» індивідів, соціальних груп і суспільства 

[190, с. 147]. Саме  в результаті таких процесів суспільне життя може стати (і 

стає) «реальним» для індивіда, і навіть «реальнішим», ніж його зв’язок з 

інституціями, системами інституцій та суспільними класами, не кажучи вже  

про державу, суспільство та міжнародний устрій [141, с. 51], а самі 

мезоструктури – «душа і серце» громадянського суспільства, визначають 

характер його інтеграції [141, с. 66].  

Зміни в структурах мезорівня зазвичай є латентними; вони складно 

піддаються операціоналізації та статистичному оцінюванню; їх неможливо 

ідентифікувати без урахування суб’єктивної інтерпретації власного 

життєвого досвіду самими учасниками таких процесів та без 

«дешифрування» культурних кодів, які організують та структурують подію 

[191, с. 118]. Це зумовлює  потребу у пошуку «методологічного стилю» у їх 

вивченні, який  би не лише вимірював «об’єктиві» показники, але й дозволяв 

надавати «голос» безпосереднім учасникам подій, що вивчаються та 

інтерпретуються  [192]. Останнє вважають особливо доцільним у  випадках, 

коли до поля зору соціолога потрапляють нові, щойно народжені явища і 

процеси, на зразок тих, що відбуваються в релігійному житті  в Україні та 

українських осередках за кордоном наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. [193; 

194; 195]. Життєвий цикл таких процесів (включно з тими, які швидко 

зникають, є перехідними, і для яких характерні несформованість внутрішніх і 



 97 

зовнішніх зв’язків, їх стохастичний і випадковий характер) в історичному 

плані може бути коротким, однак, їхній вплив на подальші події – великим і 

вагомим [196, с. 205-206]. В контексті вище сказаного актуалізується потреба 

у визначенні методологічних засад емпіричної ідентифікації та 

концептуалізації актуальних змін в організації релігійного життя.  

 

Теоретико-методологічні та соціальні передумови 

урізноманітнення соціологічних практик у вивченні  

змін в суспільно-релігійних відносинах 

Урізноманітнення соціологічних практик у вивченні змін в суспільно-

релігійних відносинах відбувалося по мірі актуалізації «м’яких» методів у 

вивченні соціальних змін, з одного боку, та інституціоналізації якісної 

методології на «пострадянському» просторі, зокрема, в Україні [197], з 

іншого.  Цей процес відбувався повільно і поступово. 

Так, навіть поверховий огляд досліджень, що проводились у 1990-рр. в 

Україні (О. Доброєр, Н.Зайцева-Чіпак, О.Козловський, Л. Шевчук, А.Юраш 

та інші.) демонструє домінування кількісних методів (аналіз документів, 

опитування) у вивченні соціальних аспектів релігійного життя  [180; 198; 

199; 200; 201 та ін. ].  На той час такий вибір був доречним і визначався не 

стільки тим, що вітчизняна якісна соціологія в цей час проходила первинну 

інституалізацію [197, с. 150-151], стільки тим, що мав місце соціальний запит 

на соціологічне вимірювання динаміки кількості воцерковленого населення, 

як відображення включення людини в релігійне життя [202], з акцентом на 

виявлення регіональних особливостей конфесійної ситуації в українському 

суспільстві [200, с. 124-145]. Тобто йшлось про ситуації, коли було «потрібно 

максимально абстрагуватись від тих випадків, які не співпадають із 

загальними характеристиками досліджуваного феномена» [203].  

Однак, по мірі модернізації форм  релігійного життя [204, с. 119], коли 

соціологам все частіше доводилось мати справу з новими, щойно 

народженими явищами та процесами, з одного боку, та працювати в руслі 
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тенденції до інновацій в методології як наслідку «колапсу фундаментальної 

епістемології» [205, с. 504], з іншого, почала зростати потреба у використанні 

якісної методології як діяльності, скерованої на побудову теорії [203]. Відтак, 

якісні методи почали використовувати навіть у дослідженнях 

соціоструктурного характеру [206, с.140-148], понад те, що вони традиційно 

вважаються прерогативою кількісної соціології [207, с. 115-122].  

Таку «переорієнтацію», втім, можна вважати закономірною, якщо взяти 

до уваги настанову К. Леві-Стросса на те, що «чим чіткіша зовнішня 

структура, тим важче осягнути структуру глибинну, тому що усвідомлені й 

деформовані моделі постають як перешкоди між спостерігачем і об’єктом 

спостережень» [15, с. 267]. Додатковими аргументами на користь 

використання якісної методології тут, вочевидь, може вважатися і те, що 

якісні методи добре себе зарекомендували у вивченні особливостей 

становлення нових соціальних груп у період суспільних змін [197, с. 139], а 

отже, мають достатній евристичний потенціал у вивченні способів 

упорядкування соціальних взаємодій.  

Для української соціологічної традиції віддавна характерним є 

позитивне оцінювання евристичного потенціалу «м’яких» методів, рівно ж як  

і критика «жорсткого» позитивізму, втім, за визнання необхідності 

збереження об’єктивності соціологічного аналізу.  

Так, М. Грушевський – один із перших критиків об’єктивного методу 

серед українських учених, був переконаний, що закони суспільства не 

тотожні природничим, а відтак, не приймав контівську концепцію 

соціального розвитку, зокрема, теорію залежності соціального процесу від 

ідеології та захоплення можливостями індустріалізації, натомість 

демонструючи позицію, близьку до сорокінської.  

Схожу думку обстоював інший український дослідник, Б. 

Кістяківський, який займаючи позицію, наближену до «розуміючої» 

соціології М. Вебера, вважав, що соціології слід користуватися дефініціями, 

або науковими категоріями, які б відрізнялись водночас і від повсякденної 
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мови, і від понять природничих наук. При цьому він застерігав, що надмірне 

захоплення суб’єктивною методологією може становити загрозу соціології, 

трактуючи останню як науку про «об’єктивно можливе» [208, с. 31-33].  

На даний момент використовувати якісні методи  в дослідженнях 

позитивістського характеру стає якщо не нормою, то щонайменше – 

поширеною соціологічною практикою [206; 209; 210; 211 та ін. ]. Таке 

урізноманітнення соціологічних практик викликає певне неприйняття з боку 

тих дослідників, які працюючи в рамках якісної методології, співвідносять 

свої стратегії з відповідним теоретико-філософським дискурсом – 

гуманістичною соціологією [207, с.47-78], ретельно, а місцями навіть 

жорстко, обстоюючи таку методологічну позицію [212; 213; 214; 215 та ін.], 

наполягаючи на особистій відповідальності соціолога за власні суб’єктивні 

інтерпретації [215, с. 20]. При цьому робиться акцент на необхідності 

«розмежування» сфер застосування чи то якісної, чи то кількісної  

методології.  

Так, передбачається, що у випадку, коли застосовується 

суб’єктивістський підхід, більша увага приділяється вивченню переживань, 

досвіду, почуттів людей, їх практик, а  актуальним бачиться вивчення 

життєвих стратегій, основних перешкод та загроз у їх житті,  пов’язаних з 

цим  виборів, рішень, надій та сподівань. Натомість коли соціолог планує 

працювати в рамках об’єктивістського підходу, це зазвичай свідчить про 

його бажання аналізувати соціальні процеси на макрорівні, зокрема, у 

взаємозв’язку з суспільними трансформаціями [216, с. 23-41]. По суті йдеться 

про реактуалізацію «релятивістського» підходу, коли вибір дослідником тієї 

чи іншої методології у вивченні того чи іншого феномену визначає 

перспективу самого дослідження. В цьому випадку із існуючого  

різноманіття тактик та методів дослідник має змогу обрати ті, які вважає в 

конкретному випадку доцільними, водночас пам’ятаючи про необхідність 

дотримання жорстких канонів наукового пошуку.  
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«Розмежування» сфер застосування кількісних, з одного боку, та 

якісних, з іншого, методів у відповідності до дослідницьких завдань 

відслідковується і у соціологічних дослідженнях соціальних аспектів 

релігійного життя  [122; 162; 217; 218; 219 та ін.]. 

Постає запитання: чи насправді вивчення змін у суспільно-релігійних 

відносинах неминуче передбачає альтернативу «кількісне - якісне», як схему 

розподілу за принципом «чорне vrs  біле» [203]? І чи не є така альтернатива 

позбавленою змісту, на зразок тієї, що й «старе біологічне сперечання щодо 

спадковості, яка протиставляється середовищу» [47, с. 237]? І якщо це 

справді однозначно так, тоді чому виникають ситуації, коли визнані 

прихильники об’єктивізму (Е. Дюркгайм, Б. Малиновський), замість того, 

щоб активно використовувати статистичні дані, свої висновки базують на 

результатах спостережень, результатом яких є описи життя та індивідуальної 

творчості? А автор «розуміючої» соціології М. Вебер, кого логічно було б 

побачити серед «спостерігачів» за життям людей, опирається на статистичні 

дані, що потрапили у його розпорядження приватним шляхом, ще й 

висловлює при цьому невдоволення, що у США «немає офіційної статистики 

віросповідань, оскільки цікавість до цього питання з боку державних органів 

може розцінюватись як антиконституційна дія» [50, с. 382]? І чи не варто 

здійснити спробу побудови цілісного «якісно-кількісного інтерфейсу» [220, 

с. 9 -12], понад те, що це є вельми складно  методологічно? 

 Подібні запитання вже не перший рік дискутується в соціологічній 

спільноті [221], зокрема, в контексті розгляду мікро- і макросоціологічних 

підходів як «ізометричних», коли вивчення малих груп розглядається як таке, 

що «надає всі теоретичні положення, необхідні для розуміння відносин між 

макроскопічними змінними» [222, с. 72]. І хоча дійти до «спільного 

знаменника» поки що не вдавалось, у своєму розпорядженні маємо насправді 

цікаві пропозиції щодо того, як належно «використовувати інтуїцію та 

креативність, не поступаючись при цьому об’єктивністю даних» [223].  У 

цьому зв’язку пропонуємо звернути увагу на підхід, запропонований 
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російським соціологом Г. Татаровою [224], яка пропонує розглядати 

проблему пошуку оптимального співвідношення кількісних та якісних 

методів в емпіричному пізнанні соціальної дійсності в широкому  контексті 

загальної методології аналізу даних. Дослідниця пропонує варіант 

багатомірної схеми дослідницьких практик, в якій, залежно від типів 

вихідних даних апріорних уявлень про предмет дослідження, виділяє дев’ять 

класів (табл. 2.2.1). 

Табл. 2.2.1 

Класифікації дослідницьких практик [за Г. Татаровою] 

Типи апріорних уявлень 

практично 
відсутні 

Описові 
Гіпотези 

Пояснювальні 
гіпотези 

Типи вихідних 
даних 

1 2 3 

Дані не є 
структуровані 

1 Клас 1.1. Клас 1.2. Клас 1.3. 

Дані слабо 
структуровані 

2 Клас 2.1. Клас 2.2. Клас 2.3. 

Дані жорстко 
структуровані 

3 Клас 3.1. Клас 3.2. Клас 3.3. 

 

Спробуємо піти у наших розмірковуваннях далі і зважимось дати свою 

інтерпретацію дослідницьких практик, застосованих фундаторами соціології 

релігії в їх роботах.  

Як нам бачиться, дослідницькі практики Б.Малиновського  можна 

віднести до класу 2.1, в рамках якого аналіз даних опирається на «побудову 

піраміди узагальнень, що нагадують процедуру фактологізації» [224]. А ось 

дослідницька практика М. Вебера бачиться  такою, що належить до класу 1.3, 

тобто коли «пошук емпіричних закономірностей описового характеру дає 

можливість кількісної оцінки знайдених типологічних, факторних і 

причинних синдромів» [224]. І хоча ми, звичайно ж, є цілком свідомі того, 
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що наведені інтерпретації потребують ґрунтовного аналізу в рамках окремої 

наукової розвідки, все ж вважаємо за можливе озвучити їх у форматі нашого 

дослідження. Підставою до цього, на нашу думку, може стати те, що тут для 

нас бачиться важливим не так остаточна «доказовість» версії щодо 

віднесення тих чи інших практик до того чи іншого класу, як те, що 

пропонований Г. Татаровою підхід може бути ефективним у вивченні 

актуальних змін в організації релігійного життя щонайменше з трьох причин: 

- по-перше, через варіативність вибору, яка дає змогу уникнути «культу 

еклектики», тобто схильності «брати не споріднені й не близькі один одному 

теоретичні підходи і поєднувати їх» [225, с. 70-71];  

- по-друге, з огляду на те, що в умовах сьогочасного полікультурного 

суспільства, багатомірний аналіз соціальних практик із застосуванням 

багатокритеріальних підходів все частіше вважається оптимальним 

дослідницьким інструментом [226, с. 65-76]; 

- по-третє, тому, що застосування багатомірної схеми дослідницьких 

практик знижує рівень «взаємних претензій» «кількісників» та «якісників» 

[220, с. 12-17], адже в цьому випадку ми не зобов’язані «заганяти» 

малодосліджене явище в «прокрустове ложе» якісної соціології, а 

пояснювальна гіпотеза не завжди має передувати жорстко структурованим 

даним.  

Іншими словами, якщо вибудовувати гнучкі схеми класифікації 

соціологічних практик, то в такий спосіб буде легше зробити крок на шляху 

до вирішення проблеми пошуку оптимального співвідношення кількісних та 

якісних методів в широкому  контексті загальної методології аналізу даних.  

Таким чином, увиразнюється перспектива гармонізації простору 

емпіричних досліджень різних аспектів суспільно-релігійних відносин, на 

можливість чого вказував ще К. Леві-Стросс, коли оцінював ймовірний 

внесок деяких типів математичних досліджень в етнологію та визначаючи її 

«головну користь» у наданні можливості формувати об’єднувальну 

концепцію. Така концепція, на його думку, має будуватись для того, щоб 
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об’єднати в одну дисципліну дослідження, які вважаються цілком 

відмінними та набути певних теоретичних і методологічних засобів, 

необхідних для прогресу в цьому напрямку [15, с. 286]. При цьому такі 

поняття, як перехідність, порядок і цикл, що піддаються формальній обробці, 

мають надавати змогу аналізувати узагальнені типи соціальних структур, де 

можуть інтегруватися рівні комунікації та субординації [15, с. 300].  

В контексті вище сказаного, пропонуємо варіант класифікації методів 

збору соціологічної інформації, які можуть застосовуватися для емпіричної 

ідентифікації релігійних процесів та феноменів в контексті соціальних змін. 

При її розробленні ми виходили з методологічної настанови  класиків 

соціології (М.Вебер, Е. Дюркгайм), які, як було показано вище,  прагнули 

бути гнучкими у виборі дослідницького інструментарію, орієнтуючи своїх 

послідовників «не на традиційне схоластичне обговорення локальних 

проблем і наукових здобутків окремих персоналій, а на конструктивне 

вирішення актуальних проблем сучасності» [87, с. 6], розвиваючи тенденцію 

до зближення, конвергенції крайніх позицій в соціології [132, с. 9] та 

відкриваючи «шлях гуманізму в соціальних науках» [192].  

В основу класифікації, замість опозиції «кількісне – якісне», нами було 

закладено системний підхід, в рамках якого той чи інший процес слід 

розглядати як комбінацію факторів, що виконують  різноманітні функції для 

об’єднуючої їх системи [47, с. 237]. Це було зроблено для того, щоб 

продемонструвати «тяглість» традиції використання «м’яких» методів в 

дослідженнях суспільно-релігійних відносин загалом та організаційних форм 

релігійного життя, зокрема. Крім того, в такий спосіб ми намагались 

підкреслити необхідність відмови від методологічного радикалізму та його 

заміну поліпарадигмальністю.  

Пропонуємо схему класифікації, яка включає декілька груп методів 

збору соціологічної інформації, які можуть застосовуватися для емпіричної 

ідентифікації релігійних процесів та феноменів в контексті соціальних змін 

(табл. 2.2.2).  
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Табл.2.2.2 

Класифікаційна схема методів збору соціологічної інформації, які 
можуть застосовуватися для емпіричної ідентифікації релігійних процесів та 

феноменів в контексті соціальних змін 
 

Группа методів 
(дисциплінарний 

контекст) 

Методи збору 
інформації 

Загальна скерованість 
 

Аналітичні стратегії 

методи пізнання 
суспільних явищ, які 

не належать до 
соціологічних 

дослідження 
фольклору 
 
  

•встановлення 
автентичності твору 
 • визначення належності 
до соціального прошарку 
•встановлення 
соціологічного та 
соціально-психологічного 
стану народної творчості 
 

виявлення т.зв. 
«бродячих» сюжетів 
міфах, легендах, 
притчах тощо  

«м’які»  методи, які 
прийшли в 
соціологію з інших 
соціогуманітарних  
дисциплін  

включене 
спостереження  
.   

тривалий розгляд об’єкту 
в природних для нього 
умовах 

•aналіз людських 
груп із врахуванням 
властивої їм 
своєрідності 
• порівняльний 
аналіз  
 

 глибинне 
інтерв’ю 
 

цілеспрямоване 
соціально-психологічне 
спілкування інтерв’юера 
та інформатора, продукт 
їх спільної діяльності  
 

•дескрипція  
•категоризація 
•кластеризація 
•концептуалізація 

 фокус-групи багатосторонній 
соціально-культурний 
портрет соціальної групи 

•дескрипція  
•категоризація 
•кластеризація 
•концептуалізація 
 

 аналіз 
особистих 
документів 

визначення ключових 
елементів в структурі 
біографічного процесу 

•дескрипція  
•категоризація 
•кластеризація 
•концептуалізація 
 

соціологічні методи 
 

опитувальні 
методи  

анкетування, 
структуроване інтерв’ю 
 

статистичний аналіз 

 дослідницькі  
тактики, що 
актуалізують 
той чи інший 
метод 
отримання 
інформації 

•кейс-стаді 
•біографічний метод 
•метод соціальних 
генеалогій 

актуалізація 
відповідного методу 
збору та аналітичної 
стратегії 
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Так, до першої групи методів збору соціологічної інформації  ми 

віднесли ті методи пізнання процесів та явищ, які не належать до 

соціологічних, але які здатні збагатити наше дослідження 

альтернативними, якісними прийомами. В нашому випадку може йтися про 

метод дослідження фольклору, який має тривалу традицію свого 

використання. Для прикладу, М. Драгоманов, простежуючи культурні зв’язки 

українців з іншими народами, розробив методику встановлення 

автентичності твору через виявлення т.зв. «бродячих» сюжетів в зразках 

народної творчості, виходячи зі  змісту твору, водночас намагаючись 

визначати, якому соціальному прошаркові він належить. Інший український 

дослідник, М.Костомаров, з’ясовуючи соціологічний та соціально-

психологічний стан народної творчості, підкреслював її значимість з огляду 

на представлення народного світогляду.  Об’єктом наукового аналізу може 

стати і казка, соціологічний аналіз якої започаткувала К.Грушевська [208, с. 

33-35]. В усіх трох випадках маємо справу з феноменом міждисциплінарної 

взаємодії, який свого часу описував К. Леві-Строс, маючи на увазі не 

«принагідну співпрацю, коли лінгвіст і соціолог, працюючи кожен у своєму 

закутку, час від часу обмінюються тим, що, на їхню думку може становити 

взаємний інтерес», а ситуацію, в якій дослідники «виявляють повторюваність 

форм та встановлених норм поведінки, вибудовуючи концепт соціальної 

реальності, який сприяє розвитку споріднених наукових дисциплін» [15, с. 

37]. Даний метод можливий для використання в наукових студіях культурно-

релігійного характеру, якщо прийняти точку зору про те, що хоча за часів 

безроздільного панування усної традиції й відбувалося зміщення акцентів, 

переосмислення окремих моментів, а окремі події могли отримувати цілком 

протилежні оцінки, будь-які релігійні вірування мають спільне джерело, [227, 

с. 5]. До сказаного лише додамо, що нами свого часу, в рамках кандидатської 

дисертаційної роботи, було здійснено спробу узагальнення й розширення 

можливостей даного методу в соціології шляхом екстраполяції у візуальну 
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сферу та, як наслідок,  було розроблено схему соціологічного аналізу 

зосереджених в разках народної культури значень, смислів і цінностей [148, 

с. 107-131].  

До другої групи в рамках пропонованої класифікаційної схеми ми 

включили «м’які» методи, які прийшли в соціологію з інших 

соціогуманітарних  дисциплін і були розвинуті в її дисциплінарних рамках.  

По-перше, це включене спостереження як тривалий розгляд об’єкту в 

природних для нього умовах, коли спостерігається «лише те, що може бути 

зрозуміло, на що можна дати відповідь і тим самим підготувати відповідну 

форму, за допомогою якої повідомлення про події може бути прийнято за 

реальну подію» [228, с.313]. Спостереження віддавна активно 

використовується як в етнографії, де за його допомогою аналізуються 

людські групи із врахуванням властивої їм своєрідності, так і в етнології, яка 

передбачає порівняльний аналіз такого роду зібраних матеріалів у двох 

контекстах – соціально-антропологічному (вивчення інституцій, що 

розглядаються як системи уявлень) та культурно-антропологічному 

(вивчення засобів, а  в окремих випадках ще й інституцій, що сприймаються 

як засоби для обслуговування соціального життя) [15, с. 8]. Ступінь участі 

дослідників у діях досліджуваної спільноти може бути різним. Так, 

дослідники можуть виступали і як цілковиті спостерігачі, не афішуючи свого 

спостереження, і як учасники спільноти, а  їх участь буде або прихована або 

відкрита [211, с. 29-62]. Як в першому, так і в другому випадку, йдеться про 

спостереження, яке проводиться в рамках певної дослідницької тактики – 

кейс-стаді. Останню вражають оптимальною у дослідженнях закритих 

спільнот, на зразок релігійних (докладніше про тактику кейс-стаді у вивченні 

релігійних / прорелігійних / суспільно-релігійних об’єднань говоритимемо 

дещо згодом).  

По-друге, це глибинне / напівструктуроване (лейтмотивне) інтерв’ю 

як цілеспрямоване соціально-психологічне спілкування інтерв’юера та 

інформатора, що є продуктом спільної діяльності дослідника і 
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досліджуваного [229, с. 51]. Методологічним засадам проведення і аналізу 

глибинного інтерв’ю значна увага приділялась з боку знаних засновників 

методу сходження до теорії (угрунтованої теорії), запропонованого  свого 

часу Б. Глейзером і А. Штраусом і творчо розробленого Ф. Шюце. 

Засадничим джерелом в цьому випадку стають матеріали глибинного 

(наративного) інтерв’ю, яке, зокрема, має відтворити типи перебігу подій у 

тій чи іншій спільноті [216, с. 116-136].  

По-третє, це метод особистих документів, зокрема, метод 

автобіографії, написаної на прохання дослідника. Автобіографію, як 

особистий документ, що підлягає всесторонньому аналізу, вперше було 

використано У. Томасом та Ф. Знанецьким  у фундаментальній праці 

«Польський селянин Європі і Америці» [230], в якій дослідники намагалися 

з’ясувати: чому певна соціальна цінність (життя в Америці) суттєво вплинула 

на одних суб’єктів  і не мала такого ж впливу на інших. Автори вважали, що 

неможливо науково відповісти на це запитання до тих пір, поки  не стане 

відомо про минулу практику конкретних індивідів, що представляють певну 

спільноту. Це потребувало дослідження щоденних практик на основі 

збирання особистих документів. Автобіографія, серед іншого, може бути 

джерелом аналізу змін у релігійно-духовних орієнтаціях у ході соціалізації 

індивіда, у виявленні способів його релігійної конверсії тощо.  

По-четверте, це метод фокус-групи, спрямований на те, що визначає 

соціальну поведінку (особисті цінності, стиль, спосіб життя тощо) і який на 

перших порах становлення використовували в маркетингу [231, с. 272]. 

Фокус-групу відносять до кількісно-якісних методів [207, с. 107], а групу, яка 

створена для проведення дослідження, трактують як штучну модель певного 

соціуму. В ході фокус-групової дискусії відбувається постійна взаємодія 

кожного індивіда з іншими учасниками групи; водночас кожен учасник 

фокус-групи спостерігає і вислуховує інших людей, що взаємодіють між 

собою. Це дає змогу здійснити всебічний аналіз повсякденних колективних 

практик, характерних для певної спільноти (для прикладу, прослідкувати 
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норми, цінності, традиції того чи іншого релігійного угруповання, 

особливості соціальної поведінки його членів та комунікації між ними), а 

відтак –  отримати нове знання як багатосторонній соціально-культурний 

портрет соціальної групи. Аналіз свідчень наданих учасниками дискусій при 

цьому включає в себе опис «смислів» дій, висловлювань, як з точки зору 

учасника дискусії, так і з позицій аналітика [210, с. 246-255]. Крім того, 

повторні обговорення в фокус-групах використовують як інструмент для 

зміцнення управлінського потенціалу в проектах розвитку громад, рівно ж як 

і суспільно-релігійних організацій – як структур «третього сектору» [232]. 

Третя виділена нами група – це методи, які можна вважати суто 

соціологічними. Тут можна виділити дві підгрупи методів: збирання 

статистичних  даних (через опитування та аналіз документів) та 

дослідницькі  тактики, що актуалізують той чи інший якісний метод 

отримання інформації. З огляду високу ступінь теоретико-методологічного 

забезпечення методів збирання статистичних даних, зокрема, в соціологічних 

дослідженнях, з одного боку, та скерованість даного дослідження на 

застосування саме якісних методів, з іншого, надалі ми зосередимось лише на 

розгляді дослідницьких тактик, які застосують в якісній соціології, зокрема, 

тих, які можливі для досліджень в суспільно-релігійній сфері. Мова йтиме в 

першу чергу про тактику  кейс-стаді, а також тактики історії життя та історії 

сім’ ї. 

Специфіка кейс-стаді на загал полягає в глибинному вивченні 

своєрідності, унікальності об’єкта, а висновки мають локальний, прикладний 

характер і скеровані на вироблення рекомендації до діяльності. Під кейсом 

розуміємо систему як сукупність взаємозалежних частин, які становлять 

єдине ціле, що має просторові часові межі [233, с. 244]. Кейс-стаді може 

включати вивчення як одного, так і кількох кейсів [234, с. 296-297] та 

водночас при цьому бути представленим як однією, такі і декількома 

одиницями аналізу [235, с. 46-64]. Метод кейс-стаді передбачає можливість 

використання декількох кейсів із залученням відповідних методів збору 
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інформації, із їх послідовним описом, аналізом кожного випадку та їх 

перехресному аналізі. В його рамках здійснюється глибинне вивчення 

своєрідності, унікальності об’єкта, що уможливлює якісне проведення 

«подвійного» процесу дослідження в руслі визначених попередньо 

методологічних засад. Це, у свою чергу, надає змогу, здійснити 

«розвідувальне» дослідження, скероване на вивчення конкретних ситуацій, а 

по-друге, уже слідом за «розвідкою», виділити ключові явища та категорії та 

включити їх у більш узагальнені [236, с. 96-97]. 

Метод кейс-стаді може успішно застосовуватись в соціологічних 

дослідженнях релігійного життя. Зокрема, його використання вважають 

найпридатнішою дослідницькою тактикою у випадках, коли виникає 

необхідність дослідити групові та суборганізаційні умови соціальної 

взаємодії в контексті такого соціального утворення як мала релігійна община 

[162] та умови територіальної громади  [237, с. 153] (прикладом останньої 

може бути (при)церковна громада). Окрім цього, застосування кейс-стаді дає 

підстави до формулювання висновків локального, прикладного характеру, 

зорієнтованих на вироблення рекомендацій до діяльності. Результати таких 

досліджень можуть стати у пригоді суспільно-релігійним організаціям у їх 

благодійній діяльності (про це докладніше говоритимемо у Р. V). При цьому 

можуть братися до уваги і «суб’єктивні» мотивації, наприклад, наявність 

хороших організаційних передумов для пошуку контактних осіб, зокрема, в 

середовищі духовенства, коли доступ до ключових інформаторів 

відкривається не в результаті польових імпровізацій, а в ході використання 

уже існуючих соціальних зв’язків. Останнє, втім, на певних етапах 

дослідження може створювати певні труднощі у «збереженні об’єктивності і 

побудови ролі дослідника» [211, с. 36-37]. 

Результати біографічних досліджень (тактика історія життя) 

представляють суб’єктивну картину життєвого світу і цінностей. 

Методологічним орієнтиром дослідникам тут слугують праці Ф.Знанецького, 

У.Томаса, а також Б. Глейзера, А. Штрауса та їх послідовника Ф.Шюце. При 
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цьому традиційним і водночас популярним засобом проникнення у складний 

світ ментальності в контексті реальної поведінки індивідів є біографічні 

дослідження з використанням автобіографій. Аналітичними концептами тут 

можуть виступали структури життєвого досвіду, згідно концепції Ф.Шюце. В 

цьому випадку та чи інша індивідуальна історія життя розглядається як така, 

що може складатися з послідовності (комбінації) 4-х біографічних процесів 

(хоча й не обов'язково усіх), а саме:  

- біографічні схеми діяльності (свідомо запроектована діяльність, що 

здійснюється індивідом для реалізації певних проектів);  

- інституційні взірці (ситуації, в яких дії індивіда визначені певною 

системою цінностей та підпорядковані визначеним взірцям поведінки);  

- біографічні зміни або ж метаморфози (неочікувані позитивні зміни у 

житті індивіда, які роблять можливою діаметральну зміну його минулого 

життя);  

- траєкторія (форма життєвого досвіду,  коли  індивід відчуває тиск 

зовнішніх, незалежних від його волі обставин, за яких всі взірці поведінки, 

що використовувалися раніше, стають неадекватними) [217, с. 132-133]. 

На жаль, методологічний потенціал біографічних досліджень на даний 

час належним чином не використовується в соціологічних дослідженнях 

релігійної сфери. А між тим така тактика може виявитись достатньо 

продуктивною у вивченні низки аспектів релігійного життя, зокрема, при 

аналізі змін, які відбуваються у формуванні духовно-релігійних 

ідентичностей в переломні періоди розвитку суспільства (про це докладніше 

говоритимемо у Р.ІІІ). 

Ще одну тактику, на яку вважаємо за необхідне звернути увагу, 

називають історією сім’ ї (інша назва – метод соціальних генеалогій). Одним 

із ініціаторів методу називають французького соціолога Д.Берто; серед 

російських дослідників метод соціальних генеалогій активно використовує 

М. Малишева [238, с. 94-146]. Дана тактика може бути використаною у 

вивченні сімей, які є реальним або потенційним об’єктом харитативної / 
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соціальної допомоги з боку релігійних / прорелігійних / суспільно-релігійних 

об’єднань (про це докладніше говоритимемо у Р. V). 

З урахуванням вище сказаного, для визначення оптимального способу 

збору соціологічної інформації, її організації та аналізу даних, повернемось 

до методики Г. Татарової (табл. 2.2.1.) та спробуємо визначити «оптимальний 

набір» соціологічних практик. В контексті загальних теоретико-

методологічних настанов нашого дослідження це будуть, по-перше, т.зв. 

дослідницькі практики класу 2.1, в рамках якого аналіз даних опирається на 

побудову піраміди узагальнень, що нагадують процедуру фактологізації. По-

друге, це дослідницькі практики класу 1.2, тобто коли пошук емпіричних 

закономірностей описового характеру дає можливість структурувати 

типологічні, факторні і причинні синдроми (табл. 2.2.3). 

Табл.2.2.3 
Oсновні типи соціологічних практик емпіричної ідентифікації проявів змін 

організаційних форм релігійного життя 
 

Клас  дослідницької 
практики / тип 
вихідних даних 

[за Г. Татаровою] 
 

Методи збору даних Особливості аналізу 
даних 

Результат аналізу 
даних 

 

2.1 /  
слабо структуровані 

 
 
 

 

•лейтмотивне 
інтерв’ю 
•фокус-група 

аналіз даних 
опирається на 
побудову піраміди 
узагальнень, що 
нагадують процедуру 
фактологізації 
 

•побудова 
кластерів, які 
лягають в основу 
концептуалізації 
•конструювання 
«ідеально-типових» 
понять 

1.2 /  
не структуровані 

•включене 
спостереження 
•особисті документи 
(автобіографія) 

пошук емпіричних 
закономірностей 
описового характеру 
дає можливість 
структурувати 
знайдені 
типологічних, 
факторних і 
причинних синдромів 
 

•побудова 
кластерів, які 
лягають в основу 
концептуалізації 
•конструювання 
«ідеально-типових» 
понять 

3.2 / 
жорстко 

структуровані 

Збирання 
статистичних  даних 

статистичний аналіз кількісні 
характеристики 
об’єкту 
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Дослідницькі практики, які ми визначили як домінуючі у нашому 

дослідженні, передбачають проходження цілої низки процедур для 

концептуалізації нечислових даних в дослідженнях змін організаційних форм 

релігійного життя.  

 

Алгоритми концептуалізації нечислових даних  у  

вивченні змін організаційних форм релігйного життя  

Здійснюючи концептуалізацію неструктурованих (чи навіть частково 

структурованих) даних, соціолог повинен максимально фільтрувати 

отриману інформацію [239, с. 222], пам’ятаючи про те, що завжди існують 

відмінності  між тим, що «люди говорять» і тим, «що люди роблять»  [240, c. 

158]. При цьому аналіз нечислових даних може мати певні відмінності, в 

залежності від різновиду даних, які лежать в основні того чи іншого 

дослідження  та від мети останнього.  

Так, К. Дензін пропонує таку схему конструювання «ідеально-типових» 

понять (завжди «далеких від досвіду»), яка у його версії  може стати кроком 

до побудови власне емпірично перевірених гіпотез у «історій життя»: 

 «Крок 1. Відберіть дослідницькі проблеми і гіпотези, які можуть бути 

досліджені і перевірені за допомогою історії життя.  

Крок 2. Відберіть суб'єкта чи суб'єктів і визначте, в якій формі будуть 

зібрані біографічні дані. 

Крок 3. Опишіть об'єктивні події і переживання з життя суб'єкта, що 

мають відношення до проблеми, яка вас цікавить. Ці події підлягають оцінці 

з точки зору різних джерел і перспектив (тріангуляція) таким чином, щоб 

протиріччя, непослідовність і нерегулярність стали очевидні.  

Крок 4. Отримайте від суб'єкта його інтерпретації цих подій, слідуючи 

природному, або хронологічним, порядку.  

Крок 5. Проаналізуйте всі твердження і повідомлення з точки зору їх 

внутрішньої і зовнішньої валідності. (Перевірте достовірність джерел.) 
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Крок 6. Прийміть остаточне рішення про достовірність вищезазначених 

джерел і встановіть пріоритетні джерела для подальшої перевірки гіпотез. 

Крок 7. Почніть перевірку попередньо сформульованих гіпотез, пошук 

прикладів, які їх спростовують. Продовжуйте модифікувати ці гіпотези, 

висувати нові і перевіряти їх.  

Крок 8. Складіть чорновий начерк всієї «історії життя» і ознайомте з 

ним досліджуваних, щоб дізнатися їхню реакцію. 

Крок 9. Переробіть дослідницький звіт, виклавши події в їх природній 

послідовності і врахувавши зауваження досліджуваних суб'єктів. Представте 

у звіті ті гіпотези і припущення, які отримали підтвердження. У висновку 

зупиніться на теоретичній значущості ваших висновків і перспективах 

подальшого дослідження» [239, с. 247-248 ].  

Дана схема зазнає модифікації, якщо говорити про перспективу аналізу 

результатів включеного спостереження з акцентом на необхідності стати 

«нормальним» членом спільноти чи організації, за якою ведеться 

спостереження [241, с. 182-183]. В цьому сенсі доцільним бачиться 

використання свого роду «контрольного листа», структура якого булла 

запропонована Дж. Спредлі. Цей лист включає дев'ять ключових ознак – 

«маркерів», фіксація яких дає можливість досить повно описати контекст 

того, що відбувається: 

1) простір: фізичне місце розташування або місця розташування; 

2) актор (діяч): люди, що беруть участь у цих заходах; 

3) діяльність: сукупність взаємопов'язаних дій, скоєних людьми; 

4) об'єкт: наявні фізичні предмети; 

5) акт: окремі дії, що здійснюються людьми; 

6) подія: безліч взаємопов'язаних діяльностей, що ведуться людьми; 

7) час: коли тимчасове упорядкування відбувається; 

8) мета: те, чого люди прагнуть досягти; 

9) почуття: відчуваються і виражаються емоції  [ 242, с. 78 ]. 
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Однак, в будь-якому разі, для вибудовування певного концептуального 

уявлення про зміни організаційних форм релігійного життя, які мають місце 

в Україні та осередках українства за кордоном, необхідно здійснити серію 

певних кроків, в результаті яких ті чи інші події та (взаємо)дії може бути 

переведено в наукові категорії. Універсальним тут бачиться  алгоритм 

концептуалізації, який передбачає здійснення низки послідовних процедур, 

універсальних в аналізі нечислових даних, а саме:  

- дескриптивний аналіз (опис) даних;  

- категорізація – узагальнення подібних даних в одній категорії, тобто  

об’єднання різного роду свідоцтв у певну сукупність, яка має назву;  

- класифікація – конкретизація узагальнених категорій в субкатегорії –  

для конкретизації умов їх виявлення (тобто визначення, при яких умовах 

вони реалізуються або які умови функціонування об’єкту призводять до 

даних результатів);  

- виявлення зв’язків залежності між субкатегоріями, в т.ч. варіації 

ознак та умов їх виявлення; відхилення й відмінності в змісті і зразках 

поведінки;  

- конструювання кластерів – співставлення різних, на перший погляд 

несумісних частин у ціле для того, щоб поглянути на вже начебто відомі речі 

з позицій аналітика;   

- концептуалізація через побудову кластерів, що об’єднують зовні 

непов’язані дані  та / або конструювання «ідеально-типових» понять як 

методики, що не протирічить пошуку компромісу між «прерогативою 

матеріальності та пріоритетом смислів» [221, с.196-200]. 

Таким чином, весь шлях до побудови концепції можна представити 

схематично як рух від первинного опису до класифікації даних в категоріях і 

субкатегоріях; подальше виявлення зв’язків між окремими категоріями, 

конструювання кластерів та, власне, побудову концепцій  (мал.2.2.1) [207, 

с.201]. Саме таким шляхом ми будемо рухатись в нашому дослідженні. 
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Мал. 2.2.1 

Блок-схема алгоритму концептуалізації нечислових даних  
 

Дана схема, звичайно ж, може мати певні модифікації. Зокрема, 

високий потенціал має метод аналітичної індукції, докладно описаний 

У.Робінсоном, у якого вирішальна роль належить т.зв. «негативним 

випадкам», які не підтверджують первинну дослідницьку гіпотезу  [243, с. 

813-814].  

Модифікацією даної схеми може стати і запропонований Дж. Спредлі 

аналіз доменів – як базових одиниць культурного середовища, які 

об’єднуються у більш широкі теми і завдяки чому досягається широка 

інтерпретація культурного смислу тієї чи іншої спільноти [244, с. 107-120], а 

також спосіб побудови концепції через пошук «ідеальних типів», які є 

моделями або ж абстракціями соціальних відносин або процесів 

(застосування веберівської ідеї в аналізі нечислових даних, як вже було 

зазначено, запропоновано К.Дензіним [239, с. 247-248 ]).   

До сказаного лише додамо, що необхідна для якісного дослідження 

процедура тріангуляції – як використання даних, зібраних з різних джерел 

різними методами, різними дослідниками [245; 246; 247 та ін.], передбачає не 

лише співставлення з даними  опитувань та аналізу документів, але й 

урахування досвіду спостереження за змінами організаційних форм 

релігійного життя в українському контексті (табл. 2.2.4).  
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Табл. 2.2.4 
Ресурси для здійснення процедури тріангуляції в дослідженні змін 
організаційних форм релігійного життя: джерельна база 4 

 
Вид ресурсу Ключові персоналії 

Праці, в яких презентуються результати досвіду 
спостереження за змінами у суспільно-релігійному 
житті сучасної України 

В. Бондаренко, О. Доброєр,  
Р. Кирчів, Л. Кондратик, 
В.Пилипенко, В. Рязанова,  
В. Єленський, Л. Шевчук,  
Л. Филипович  

Праці, в яких відображено ґенезу і розвиток традицій 
розгляду суспільно-релігійного життя в Україні 

В. Антонович, М. Грушевський, 
Д. Донцов, Є.Маланюк,  
І. Огієнко, А. Шептицький 

Праці, які містять напрацювання щодо специфіки 
сучасної української міграції: макрорівень аналізу  

Е.Лібанова, О. Малиновська, І. 
Марков, О. Позняк, 
І.Прибиткова, У.Садова, 
М.Шульга  

Праці, в яких здійснюється реконструкція процесів 
формування структур душпастирства та церковних 
громад в Україні і світі 

Бойко, Юстин, єрм., А.Васьків, 
О.Годованська,  
O.Сапеляк, В.Янів  

Праці, в яких аналізується досвід адаптації мігрантів 
до змінених соціальних умов 

Й. Альт, Д.Берто, Ф.Знанецький, 
М. Малишева  

 

Підсумовуючи зазначимо, що зміни в релігійному житті, поява нових 

явищ, актуалізують  застосування якісної методології у їх вивченні, через  

включення суб’єктивних інтерпретацій життєвих досвідів індивідів, волею 

часу втягнутих в процеси змін, у загальний дискурс дослідження. Це 

можливо лише у випадку системного аналізу, в рамках якого ми отримуємо 

нагоду розглядати систему суспільно-релігійних відносин та досліджувати її 

взаємозв’язки з аналогічними системами, ґрунтуючись , за висловом К. Леві-

Стросса, «на індивідуальних і конкретних знаннях про соціальні групи, 

локалізовані у просторі і часі» [15, с. 15]. Відтак, в подальших розділах ми не 

обмежуватимемось аналізом існуючих організаційних форм релігійного 

життя, а намагатимемось побачити зміни у них  через аналіз повсякденного 

життєвого досвіду, фіксуючи прояви життєвої унікальності окремих індивідів 

на шляху їх входження в структури мезорівня та «монтуючи» ключові 

фрагменти соціологічних досліджень в концептуальне бачення.  

                                                 
4 Бібліографічний опис джерел представлено при здійсненні посилань у подальших розділах дисертаційного 
досілдження 
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Висновки за розділом ІІ 

При розробленні аналітичного апарату досліджень організаційних 

аспектів релігійного життя слід враховувати зміст загальних та специфічних 

закономірностейрозвитку суспільно-релігійних відносин як сукупності 

складових релігійного життя, пов’язаних між собою та із зовнішнім 

середовищем. Організація релігійного життя при цьому постає як процес 

структурування (побудови), функціонування й розвитку системи цих 

відносин, яка здатна якісно змінюватися. Урахування тенденції до 

підвищення суб’єктності об’єднань екуменічного характеру, націлених на 

соціальне служіння, створює простір для інтерпретації реальності водночас зі 

структурної та діяльнісної перспектив. Актуальною в даному випадку є 

типологія, яка передбачає виокремлення трьох організаційних форм 

релігійного життя – релігійних, прорелігійних та суспільно-релігійних 

об’єднань, які подібні за своїми властивостями й функціями, але 

відрізняються мірою їх вираження, і яким притаманні постійні модифікації. 

Зміни в організаційній структурі релігійного життя, з огляду на їх 

системний характер, визначаються дією певних універсальних механізмів. В 

результаті цих дій упорядковуються зв’язки та функції частин соціальної 

системи, поведінка якої характеризується адаптивністю та інтегративністю. 

Так, завдяки механізму функціональної лабілізації відбувається розширення 

форм соціальної активності релігійних організацій. Механізм структурної 

гібридизації стимулює поєднання традиційних організаційних форм 

релігійного життя із сучасними організаційними формами громадського 

життя. Під дією цих механізмів відбувається поступова комунітаризація 

релігійного життя. Таке розуміння механізмів змін його організаційних форм 

відповідає тенденції розвитку структурного підходу, в руслі якої соціальна 

структура визначається як така, що стає все складнішою й рухливішою. При 

цьому формується настанова на переорієнтацію з аналізу організаційних 

форм у їх статиці на аналіз у їх динаміці. 



 118 

Розмаїття практик соціологічного дослідження суспільно-релігійних 

відносин не знімає з порядку денного питання щодо доцільності та 

перспектив застосування «м’яких» методів емпіричної ідентифікації та 

концептуалізації змін у структурно-організаційному оформленні релігійного 

життя. З одного боку, відносно низький рівень об’єктивізації даних, 

отриманих з допомогою цих методів, ставить під питання вихід з описового 

рівня дослідження на аналітичний. З іншого – саме такі методи 

уможливлюють пошук індивідуального в соціальних структурах і, 

відповідно, без них не виявити внутрішніх і зовнішніх зв’язків у системі 

суспільно-релігійних відносин. Застосування алгоритму «аналітичний опис – 

категоризація – класифікація – виявлення зв’язків залежності – 

конструювання кластерів – концептуалізація та / або конструювання 

“ ідеально-типових” понять» може пом’якшити означені суперечності у 

способах генерування соціологічного знання. 
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Р О З Д І Л   І І І 

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ В  УКРАЇНІ 

 

Починаючи з кінця ХХ ст. в Україні спостерігається поступова 

активізація релігійного життя, що вважається цілком закономірними для 

періодів становлення державності та самоідентифікації нації, коли 

з’являється почуття приналежності до певної спільноти [249; 250; 251; 252; 

253]. За цих умов, на рівні почуттів, підсвідомості кожна особа тягнеться до 

подібних осіб, в т.ч., до єдиновірців [248, с. 71]. Такі процеси відбуваються 

під дією різних чинників і в контексті різних середовищ, в т. ч. в етнічно-

конфесійних [254; 255; 256], а найінтенсивнішими є у молодому віці, коли 

потреба у пошуку самоідентифікації та ідентифікації з будь-яким 

ідентидентом чи моделлю стереотипної поведінки стоїть надзвичайно гостро 

[257; 258; 259; 260]. Усе це загострює увагу на виявленні особливостей 

трансформацій суспільно-релігійних відносин в Україні на зламі тисячоліть з 

акцентом на ідентифікацію проявів системно-структурних та функціональних 

змін в організації релігійного життя. В такому контексті постає низка 

дослідницьких запитань.  

Яким чином відбувається перехід системи суспільно-релігійних 

відносин з одного якісного стану  до іншого в секуляризованому суспільстві, 

в якому розпочався процес ревіталізації релігійних цінностей? Як це 

позначається на релігійному житті України на рівні його окремих 

структурних компонентів? Зокрема,  маємо намір з’ясувати: що являє собою 

сучасна конфесійна громада? Як змінились / змінюються її функції в 

сучасних українських реаліях? В який спосіб можна  інтерпретувати феномен 

молодіжного суспільно-релігійного об’єднання в організаційному контексті? 

У другому розділі дисертаційного дослідження ми намагатимемось дати  

відповідь на ці запитання.  
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3.1.Трансформації суспільно-релігійних відносин  в  українських реаліях 

Кінець минулого століття ознаменувався масовим зверненням 

українців до релігії, що можна розглядати як одну із визначальних 

характеристик процесу долання «кризи ідентичності» «пострадянського» 

соціуму. Це був період гострого «розчарування» у марксизмі –  вченні, яке 

тривалий час визначало сенс існування держави, окремих соціальних груп  та 

окремих індивідів, позаяк офіційно вважалося єдино правильним, що начебто 

несло надію цілому людству, але насправді виявилось неспроможною і не 

підтвердженою практикою теорією «без зв’язку з родиною, з нацією, з 

природою, з духом, з Богом» [261, с. 150]. Тривале насильницьке 

впровадження марксистської ідеології, зокрема, вилучення з наукового 

арсеналу усіх тих здобутків вітчизняного релігієзнавства, які не 

підтверджували істинність радянської офіційної ідеології [262], призвело до 

порушення фундаментальних позицій і ціннісних орієнтацій, позначившись 

на вихованні декількох поколінь українців, тож «злоякісні плоди» цієї 

ідеології ще довго даватимуться взнаки [263, с. 390]. 

«Те, що перестає існувати як ідея, зникає як дійсність» [264, с. 69]. 

Тому коли стало зрозумілим, що зазнала краху не стільки система 

філософських, економічних та соціально-політичних поглядів, скільки 

ідеологія загалом, утворився свого роду «вакуум цінностей» [265, с. 156], 

який необхідно було заповнити. Це, у свою чергу, стало поштовхом до 

«перетікання моральної енергії» [266, с. 118] в нове русло і, як наслідок, 

актуалізації в українському суспільстві початку 1990-х необхідності 

практичної реалізації гасла про суспільну інтеграцію в рамках 

загальнонаціональної ідеї. Її формулювання у перші роки української 

незалежності очікувалось не в останню чергу від Церкви, хоча це до певної 

міри суперечило «традиційним» уявленням про природу українського 

націоналізму, прихильники якого, в основному, покладалися не стільки на 

релігійні критерії, скільки на відродження спільної історичної традиції [267, 

с. 112-113].  
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Вочевидь, основну роль в тому, що наприкінці ХХ ст., за умов загибелі 

ідеї комунізму, знову затребуваними виявилися такі цінності, як Бог, нація, 

сім'я, відіграло те, що саме релігія, будучи тим, що безпосередньо пов’язане з 

душею народу, його найглибшим, найінтимнішим, найістотнішим [261, с. 

175], постала як дієвий соціальний інститут, система життєвих орієнтирів, а 

отже, виявилась придатною для заміщення вилученої і девальвованої 

марксистської ідеології [204, с. 116].  

З часом «новітнє» розуміння ролі Церкви як потенційного генератора 

національної ідеї почало поступово модифікуватися і стало вже не таким 

однозначним. Вже в середині 1990-х рр. з’явилась величезна кількість 

визначень національної ідеї, які вказували на існування державницьких, 

етнічних, егалітарних акцентів в інтерпретаціях представників 

«спеціалізованої ідеології» [268, с. 107].  Разом з цим  поширилася концепція 

«релігійного деномінаціоналізму», зміст якої полягає у тому, що жодна 

конфесія не може стати офіційною державною релігією (або недержавною, 

але офіційною), якщо суспільство є поліконфесійним  [200, с. 111], як це має 

місце в Україні. Така точка зору виникла небезпідставно, адже перше 

десятиліття української незалежності ознаменувалось збільшенням (у 3,2 

рази) релігійних громад різних конфесій. В цей час із зареєстрованих 

релігійних організацій 97% становили християнські релігійні організації у 

формі трьох гілок православ’я, двох католицьких конфесій та понад 30 

напрямів протестантства [200, с. 124-138]. Особливо виразну тенденцію до 

урізноманітнення конфесійної структури демонстрували великі міста (в т.ч., 

столичний Київ), для яких зазвичай характерна багатонаціональність і в яких 

релігія виступає «одним із індикаторів успішної інтеграції представників 

національних меншин в соціальне та духовно-культурне життя» [248, с. 126-

128]. Найшвидшими темпами характеризувався ріст греко-католицьких 

церковних громад: за десятилітній період – з моменту виходу Української 

Греко-Католицької Церкви із «катакомб» (1988 р.) і до 1998 р., їх кількість 

збільшилась у 12,1 рази. За цей же час кількість римо-католицьких громад 
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зросла у 7,1 рази, православних – у 2,6, протестантських – у 2,4 рази. Крім 

того, українці отримали можливість вибору між християнством і «модерним 

поганством» в особі Рунвіри, осередки якої виникли практично у всіх 

великих містах України; серед українців «офіційно» з’явилися кришнаїти і 

мусульмани [200, с. 124-145]. Водночас дещо знизилась питома вага 

православ’я у загальній конфесійній структурі українського суспільства (на ~ 

20%), хоча кількість самих організацій зросла [269, с. 31].  

Однак, уже перше десятиліття ХХ ст. продемонструвало фактичну 

вичерпаність резерву звернення українців до релігії [270, с. 291]. Відповідно, 

процес реформування та урізноманітнення конфесійної структури 

українського суспільства спочатку значно уповільнився, а потім – практично 

загальмувався. Втім, майже повне завершення процесу конфесійного 

переструктурування українського соціуму не зняло остаточно напруження у 

міжконфесійних взаєминах. Тож хоча питання щодо перспектив участі 

Церков різних конфесій у формулюванні національної ідеї наприкінці 

першого десятиліття ХХ ст. перестало звучати з тією гостротою, як на 

перших порах епохи української незалежності, воно й надалі залишається 

актуальним, адже залишається актуальною потреба у віднайденні «точки 

опори», адекватної за своєю суттю суспільним відносинам, що перебувають у 

процесі становлення [264, с. 171], при чому – як для кожної релігійної 

(етнічно-конфесійної) групи, зокрема, так і українського «багатоскладового» 

суспільства в цілому.  

Оцінювати вплив поліконфесійності та визначати її роль у конструкції 

соціальних утворень можна по-різному, зрештою, як і аналізувати окремі 

історичні події та культурні явища, що були та є причиною цього феномена. 

В даному взаємозв’язку можна виділити дві «полярні» точки зору. З одного 

боку, в контексті гуманістичної традиції, поліконфесійність (як і будь-який 

плюралізм) слід вважати добром і досягненням демократії, тобто оцінювати 

як «позитивне» явище. З іншого боку, поліконфесійність можна вважати 

конфліктогенним чинником функціонування суспільства, адже історія 
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свідчить, що конфесії рідко співіснували мирно; між ними точилася 

боротьба, в якій гинули люди, храми, ідеї, школи, твори мистецтва. 

Релігійний вплив цих конфліктів виражався у прагненні церков до експансії, 

до розширення територій впливу, збільшення кількості парафій та парафіян 

тощо. В цьому випадку релігійне почуття було «страшним вибуховим 

матеріялом, причиною страшних війн» [271, с. 31]. Часто підґрунтям 

міжконфесійних конфліктів були причини далеко не релігійні, особливо, 

коли конфесії виступали як провідники політичних, економічних, 

ідеологічних, культурних інтересів певних соціальних  груп, які боролися за 

свій вплив на суспільство [272, с. 126-127]. Така ситуація до цього часу не 

втратила цілком своєї актуальності, зокрема, в Україні, де люди часто 

попадають у «пастку конфесіоналізму та пошуків ідентичності», постійно 

запитуючи себе, ким вони є, «замість запитувати себе про те, до чого 

закликає Бог» [273, с. 79], чим посилюють міжконфесійну «конкуренцію». 

Суттєву роль у загостреннях міжконфесійних конфліктів відіграє і 

недосконалість системи взаємовідносин «держава-Церква».  

Так, на початках своєї незалежності наша держава зафіксувала de jure 

модель державно-церковних відносин, яка базується на законодавчо 

закріпленому принципі відмежування держави від Церкви (т.зв. «модель 

відділення»), згідно якого «Церква і держава є партнерами, проте не 

підлягають одна одній» [273, с. 39]. Однак, реалізувати de facto дану модель 

до цього часу в повній мірі не вдалося, бо майже одразу модель відділення 

розпочала свого роду «дрейф» в бік іншої, т.зв. «національної (державної)» 

[274, с. 510], стосовно розуміння якої можна виділити декілька точок зору.  

За митрополитом Андреєм Шептицьким, національність Церкви 

визначається тим, що вона проповідує до людей, перекладає Святе Письмо, 

твори Отців Церкви їхньою рідною мовою, сприяє розвою національної 

культури і письменства, виховує дітей в українському національному дусі, 

розвиває народні сили й залучає всіх до праці, дотримується східного обряду, 

вчить згоді і любові, всюди дбає про добро свого народу. Для Митрополита 
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Іларіона національна Церква є національною не лише внаслідок природи 

самого християнства, а й тому, що вона по-своєму розуміє загальні 

християнські підвалини, має своє предання, своїх святих, свою культову 

систему. Згідно І. Огієнка, українська Церква є тому національною, що вона 

виробила своє розуміння православ’я, яке істотно відрізняється від різних 

національних форм. Її характеризує наявність національної місцевої традиції, 

ідеології, специфічних форм управління, форм будівель тощо. Національна 

Церква, стверджує І. Огієнко, формує свідому націю, вчить вірних любити 

свій народ, його звичаї, рідну мову, пісні, одяг; саме національна Церква має 

таку заслугу: вона виплекала «найчистіший національний тип українця» [275, 

с. 188-190].  

Як бачимо, попри певні відмінності у трактуванні національної Церкви, 

остання в першу чергу розглядається як вагома умова збереження 

національно-духовних цінностей. Такий підхід передбачає залучення Церкви 

у всі сфери суспільного життя шляхом закріплення законодавчо державного 

статусу певної релігії. Впровадженню такої моделі зазвичай передує т.зв. 

«релігійний ренесанс», як це було, для прикладу, наприкінці ХVІ ст. в 

Україні, коли «Церква стала центром українського національного життя; 

бачивши різні перепони для свого розвитку, українське громадянство 

горнулося до Церкви як до єдиної національної інституції, де можна було 

почувати себе українцем» [276, с. 121]. Цей рух, зрештою, призвів до того, 

що Київ отримав статус «найбільш покозаченого з усіх більших міст 

України, центральне явище церковного, культурного й національного життя 

України» [277, с. 425], тим підкреслюючи пошану політичної влади перед 

Церквою, «вищість Божого над кесаревим» [261, с. 177]. В 1990-х рр. в 

Україні склалася у великій мірі подібна ситуація: як засвідчують результати 

всеукраїнських соціологічних моніторингів [278, с. 12], в цей час суспільстві 

різко зріс рівень довіри населення до духовенства та Церкви, який 

залишається відтоді стабільно високим.  
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Зрозуміло, що можна виділити далеко не одну причину «дрейфу» від 

моделі відділення Церкви від держави до моделі національної (державної) 

Церкви в незалежній Україні. Однак, попри всю багатофакторність процесу, 

думається, є підстави пояснити недієвість моделі «відділення» причинами 

ідеологічного характеру, зокрема, розпадом «радянського політичного 

канону», що базувався на трьох «китах» – цілісності, ієрархії та 

цілеспрямованості [279, с. 168-169]. Далася взнаки і певна «традиція», в 

контексті якої, як вже зазначалося, Україна радянського періоду не була в 

повному сенсі секуляризованою, а була «сакральною», «сповідуючи» 

марксизм, «релігійними» рисами якого, зокрема, були: строга догматична 

система; незмінність філософії науки; «священне писання» Маркса, Енгельса, 

Леніна, Сталіна; поділ світу на «віруючих-вірних» і «невіруючих-невірних»; 

ієрархічно організована комуністична «церква» з директивами зверху; 

перенесення совісті на вищий орган (комуністичної партії); фанатизм 

«віруючих»; відлучення і розстріл «єретиків»; недопущення секуляризації 

всередині колективу «віруючих»; визнання експлуатації як «первородного 

гріха» тощо. Безумовно, ідеологія радянської держави, яка стала її 

«релігією», була «принципово антихристиянською» [266, с. 118], а отже – 

приреченою на відхід у небуття. Криза «радянської» ідентичності виявилась 

«настільки зарядженою негативною енергетикою, що як тільки дещо 

послабилася поліцейсько-тоталітарна система кріплення імперії зла, остання 

логічно зазнала [...] розвалу» [280, с. 237]. Попри це, українське (уже 

«пострадянське») суспільство, втративши свої ідеологічні орієнтири, а відтак 

–  певну, хоч і не надто стійку (і навіть дещо «сумнівну») ідентичність, уже 

через нетривалий час після проголошення незалежності відчуло потребу в 

ученні, яке було б альтернативним «всесильному, бо вірному» марксизмові і 

уможливило б формування нової ідентичності, а отже –  консолідацію 

суспільства. Таким чином, «запланована» секуляризація відбулася не як 

зникнення релігії з соціального життя, а як процес її реконструкції і набуття 

сучасних форм функціонування [204, с. 119].  
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Рух до плюралістичного (в т.ч. поліконфесійного) суспільства 

неминуче передбачає переструктурування ідентифікаційного простору та 

переосмислення особистих ідентифікацій, які все більше стають 

незавершеними і відкритими. Враховуючи зростаючий рівень довіри до 

Церкви в українському суспільстві наприкінці ХХ століття, провідна роль в 

процесах формування ідентифікаційного простору України мала б 

відводитись саме цьому соціальному інституту. Однак, названа потреба 

залишилась практично нереалізованою. На нашу думку, таку ситуацію 

зумовлено відсутністю чітких критеріїв визначення «конфесійної більшості» 

в Україні, а відтак – відсутністю тієї конфесії, яка б однозначно могла 

претендувати на отримання статусу державної Церкви, а також різним 

ступенем місіонерської активності Церков провідних християнських 

конфесій. На користь наших припущень наведемо такі аргументи. 

З одного боку, в Україні фіксується найбільша кількість тих, хто 

декларує свою приналежність до православ’я: за даними соціологічного 

дослідження, виконаного Інститутом соціології НАН України в межах 

загальноєвропейського моніторингового проекту «Європейське соціальне 

дослідження» (ESS) до православ’я відносять себе 60% українських 

громадян; при цьому кількість православних респондентів, які означили свою 

конфесійну ідентичність як «просто православні», виявилась найбільшою – 

63,2% [281, с. 147-149]. З іншого боку, позаяк питома вага воцерковлених 

(тобто тих, хто не лише ідентифікує себе з певною Церквою, але й провадить 

відповідний спосіб життя, зокрема, активно бере участь у релігійних 

практиках та намагається слідувати релігійному вченню) серед греко-

католиків (і не лише в Галичині) традиційно є значно більшою, ніж серед 

прихильників православ’я (для прикладу, за даними вищеназваного 

дослідження ESS, воцерковленими є лише 2,9 % «просто православних»). З 

огляду на це, вагомі шанси отримати статус національної має і УГКЦ, на що, 

зокрема, вказує регулярний приріст греко-католицьких громад по лівий бік 

Збруча та перенесення у серпні 2005 р. головної кафедри УГКЦ до Києва, 
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тобто певна «міграція» Греко-Католицької Церкви в регіони, для яких дана 

конфесія не є традиційною. Втім, таку ситуацію, гадаємо, не слід вважати 

незакономірною. І справа не в тому (у всякому разі – не лише в тому), що 

католицькі Церкви володіють успішним досвідом «навертати на католицтво 

шляхтичів православних і протестантів» [282, с. 86], але й тому, що саме 

католикам східного обряду найлегше виступати посередниками у діалозі між 

різними християнськими традиціями, скерованому на зближення партнерів, 

позаяк їх можна розглядати як свого роду «пограниччя, де зустрічаються 

Схід і Захід» [283, с. 92]. Відтак, за право отримання статусу державної 

Церкви в Україні (хай навіть на разі неформального) сьогодні можуть 

теоретично претендувати водночас декілька християнських Церков східного 

обряду: Українська Православна Церква Київського Патріархату, Українська 

Православна Автокефальна Церква, Українська Греко-Католицька Церква, 

Українська Православна Церква. Як надалі розгортатимуться «сценарії» їх 

«одержавлення» –  «на підставі обопільного розуміння, або на підставі 

взаємовідношення сил» [271, с. 330], однозначно спрогнозувати доволі 

складно, хоча б тому, що важко визначити критерії об’єктивності, коли 

потрібно провести межу між активною місіонерською діяльністю та 

моральним тиском. Такі критерії зазвичай формуються з індивідуальної 

ціннісної перспективи аналітика, якому не завжди вдається цілком 

абстрагуватися від власних релігійних (конфесійних) переконань vs 

вільнодумства, хоча такого роду спроби (в більшій чи меншій мірі успішні) 

мають місце в історії наукової думки.  

«Класичними» в означеному контексті  вважаються дослідження М. 

Вебера. Маючи на меті проаналізувати можливі наслідки морального тиску 

релігійних структур на індивіда на рівні повсякдення, а також дослідити ті 

практичні спонуки до дії, коріння яких лежить у прагматичних зв’язках, 

соціолог дав  характеристику конфесійній громаді як соціальному утворенню 

та визначив її вплив  на американське суспільство. М. Вебер підкреслював 

універсальність релігійної спільноти, яка репрезентує практично усі 
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«соціальні» інтереси, що індивід має за порогом своєї домівки, через що 

людина може цілком втратити шанси мати соціальні «зв’язки» внаслідок 

якогось вчинку, що не приймається громадою. І хоча гостра конкуренція між 

конфесіями певним чином пом’якшує ситуацію (адже індивід має можливість 

вибору), гарантії ділових якостей, які надає перебування в церковній громаді, 

на думку соціолога, залишатимуться ще тривалий час актуальними [50, с. 

381- 437]. Дещо пізніше означену проблему досліджував Р. Н. Белла 

(дослідник вивчав ситуації релігійного занепаду, зокрема, такі, в яких релігія 

опинялась в процесах нападу, захисту і змін). Зокрема, йому вдалось 

прослідкувати вплив християнських місіонерських ударних загонів, які, на 

його думку, грубо насаджували не лише суто релігійні, але й ціннісні 

переконання людям, що не належали до західного світу, в такий спосіб грубо 

руйнуючи їх ідентичність [284, с. 275].  

В зазначеному контексті, ми хотіли б звернути увагу ще на одну, 

відносно новочасну, публікацію, присвячену питанням міжконфесійних 

відносин, за авторства професора української церковної історії Папського 

Східного Інституту в Римі Софії Сеник. Її статтю під назвою «Жертва 

націоналізму. Українська Греко-Католицька Церква у її власних словах» було 

опубліковано в періодичному міждисциплінарному журналі Інституту 

Східно-християнських студій в Ніймеґені (Нідерланди) «Християнський 

схід», який на своїх шпальтах розглядає актуальні питання розвитку 

християнства на Балканах, у Східній Європі та Середньому Сході. 

Українська Греко-Католицька Церква у зазначеній публікації розглядається у 

її специфічному ракурсі, що відображено у ряді складових пунктів статті: 

«Титули як ідеологія», «Катехизація чи індокринація?», «Позиція УГКЦ 

щодо УПЦ», «Екуменізм чи націоналізм», «Церква і держава», «Конфлікт за 

майно», «Прозелітизм». При цьому доктор Сеник особливо загострює увагу 

на таких двох наявних (з точки зору автора) негативних аспектах в діяльності 

сучасної УГКЦ, як націоналізм і прозелітизм [285].  
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Звичайно ж, такого роду звинувачення самі по собі не були чимось 

принципово новим: Ватикан віддавна звинувачують в тому, що він вважає 

весь світ місіонерським полем для католицької Церкви, що він не рахується із  

тим, що існують території, які традиційно складають юрисдикцію помісних 

православних церков; що католицька експансія і прозелітизм – суть східної 

політики Ватикану, направленої проти православних народів, що Ватикан 

розмиває кордони канонічної території православ’я тощо [39]. 

Несподіванкою стало інше – те, що ці звинувачення прозвучали з уст 

представника релігійної еліти, тож дана публікація активно обговорювалась в 

колах вищого духовенства Української Греко-Католицької Церкви. З часом 

прийшло рішення, що дана стаття потребує певної реакції, з урахуванням 

результатів соціологічних досліджень. Зокрема, було наголошено на 

необхідності проаналізувати особливості діяльності Церков, що претендують 

на статус національної. Відтак через певний час, як перший крок в 

означеному напрямку, було сформовано дослідницьку групу (під 

керівництвом І. Маркова), до складу якої увійшли львівські, київські та 

донецькі соціологи, і проведено (за участю автора) прикладне дослідження 

«Поле внутрішніх і зовнішніх ідентифікаційних співвіднесень Української 

Греко-Католицької Церкви». Мета дослідження полягала у вивченні 

громадської думки стосовно особливостей діяльності УГКЦ в розрізі 

окремих регіонів України, а саме: в яких смислових напрямах розпізнається, 

з чим асоціюється прозелітична діяльність (за умови, якщо така проводиться) 

Церкви, яка претендує на статус національної – як серед її мирян, так і серед 

тих, хто до неї не належить, в межах України? Зокрема, передбачалось 

доцільним виявити спектр ставлення різних за своїми соціально-

демографічними характеристиками груп населення України до Церкви як 

суспільного феномену та з'ясувати питання толерації УГКЦ – як у 

традиційному середовищі переважаючого впливу УГКЦ, так і поза ним. 

Дослідження проходило за допомогою формалізованого телефонного 
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інтерв'ю, за цільовою вибіркою5. В основі питальника було закладено 

ключові символи, в яких визначалася діяльність Церкви – як «всередині» її 

середовища, так і «ззовні». Питання формулювалися таким чином, щоб в 

перспективі отримати змогу порівнювати контекст походження цих символів 

і їх теперішню інтерпретацію, а також з'ясувати нові означення нинішньої 

діяльності УГКЦ.  

Дослідження показало можливість існування в українському 

суспільстві емпірично фіксованої групи, яка знаходиться в полоні певних 

негативних стереотипів стосовно УГКЦ як націоналістичної, щоправда, не 

стільки в національно-конфесійному, скільки історико-культурному аспекті, 

певним чином «унаочнюючи» живучість вже згадуваної «традиції» 

розглядати греко-католицизм як «ганебне дітище Ватикану», «змову 

польських панів проти українського народу» тощо. Тобто, по суті йдеться 

про ті стереотипи, які є способом уявлення про «інших» та їх оцінки у 

фіксованих і негнучких термінах, що базуються на певних характеристиках 

тих чи інших груп людей, певним чином сприйнятих особливостей останніх, 

виходячи з вузьких припущень про їхнє походження, національність [39]. 

Опосередковано цю тезу можна підтвердити результатами 

загальнонаціонального опитування (n = 1200), згідно якого сильніші 

негативні ідентифікації мають місце стосовно мешканців західних областей 

України («чужими» їх визначили 23% при загальному індексі ідентифікації 

за 7-бальною шкалою 3,77), ніж щодо віруючих («чужими» їх визначили 11% 

при загальному індексі ідентифікації 2,98) [286, с. 142 ]. 

Однак, як показало наше опитування, у свідомості більшості 

респондентів прозелітизм все ж не асоціюється з діяльністю християнських 

Церков в Україні, в тому числі – з діяльністю УГКЦ. Більше того, більшість 

                                                 
5 Було опитано 450 осіб: для порівняння бралися результати опитування мешканців "столиць" трьох регіонів 
України - Львова (n =150), Києва (n =150) і Донецька (n =150) - як репрезентантів модернізованих 
урбаністичних соціальних середовищ. У Києві і Донецьку було проведено районування вибірки (5 районів); 
у Львові підлягали опитуванню респонденти-власники телефонів, що проживають у всіх п'яти районах міста 
та містах-супутниках, що входять в урбаністичну агломерацію. В межах однієї агломерації телефонні 
номери відбирались шляхом простого випадкового відбору; а самі респонденти - відповідно до квот за 
ознаками «стать», «вік» і «національність». 
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респондентів, як на Заході, так і на Сході України, виразили потребу в тому, 

щоб їх якимось чином «залучали» до Церкви, яка, на їх думку, має 

виконувати активну роль в житті суспільства, хоча і не є суспільною 

організацію для задоволення релігійних потреб з обов’язковим у ній 

«членством», а духовним єднанням людей, що вірять у Бога, духовним 

стрижнем суспільства. Респонденти виявили зацікавленість у такій діяльності 

Церкви, яку б можна було охарактеризувати як «прозелітичну в розумних 

межах». Іншими словами, йдеться про «залучення», яке має носити 

ненав’язливий характер і не бути надто інституціоналізованим. Останнє 

стосується насамперед респондентів зі Сходу України, позиція яких 

характеризується амбівалентністю: з одного боку, декларується інтерес до 

проблем становлення національної Церкви в Україні, а з іншого – не 

виявляється особливого інтересу до релігійного життя. 

Отримані результати дають поштовх і до загальних рефлексій щодо 

понять націоналізму та прозелітизму, які є складними і неоднозначними, а 

отже мають і різні трактування. Так, якщо в «негативному» аспекті 

націоналізм слід розглядати як реакційну політику переслідування інших 

народів, розпалювання національної ворожості, то в «позитивному» – це, в 

першу чергу, прагнення до державності, а отже, відданість своєму народові, 

любов до батьківщини, гордість приналежністю до певної нації. Відтак, у 

першому випадку бачиться більш адекватним застосовувати поняття 

шовінізму, як таке, що «містить сему переваги чи навіть ненависті» [287, с. 

102], натомість, у другому, націоналізм виступає як явище, що значною 

мірою «втілює в собі динамічний принцип, що стає основою надій, почуттів, 

дій. Він є засобом поєднання та активізації людей для досягнення спільної 

мети» [288, с. 170]. Тобто націоналізм може мати різне забарвлення і бути як 

демократичним, так і недемократичним, а отже, вмістити багато ідеологій – 

демократію, комунізм, тоталітаризм тощо [287, с. 103]. Що ж стосується 

прозелітизму, то під це означення може підпасти не лише намагання 

навернути до своєї віри осіб іншого віровизнання, але і, за певних обставин, 
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«звичайна» місіонерська діяльність. Варто також звернути увагу, що у 

випадку, коли обидва поняття («прозелітизм» і «націоналізм») вживаються у 

негативному контексті, вони є несумісними, що виключають одне одного, 

адже бажання «завербовувати» до своїх лав тут суперечить бажанню 

відмежуватись від значної частини із них.  

З огляду на те, що для української історії характерним є нерозривне 

поєднання національної свідомості з релігійною [289], а процеси 

переосмислення особистих ідентифікацій за сучасних умов все більше 

стають  незавершеними і відкритими, для нашого суспільства закономірно 

загострюється проблема співіснування різних релігійних конфесій та їх 

взаємодії. Хтось за цих умов почуває себе комфортно, виявляючись, за 

висловом П. Бергера «віртуозами плюралізму» [290, с. 119], однак, частіше 

процеси пошуку нової ідентичності супроводжуються значними труднощами 

у структуруванні взаємодій, що знаходить, серед іншого, своє відображення у 

сталих конструкціях, зокрема, таких як храмова будівля. Останню у 

визначеному контексті пропонуємо розглядати як матеріалізоване вираження 

сконструйованої в умовах відновлення права громадян України на свободу 

совісті національно-релігійної ідентичності та змін соціальних умов і 

чинників [291, с. 5-7], з урахуванням розуміння архітектури як «архітектури 

всередині суспільства і для нього, архітектури як середовища 

функціонування людей» [292], а будівлі, що формує громадський простір –  

як засобу відображення соціальних процесів [293].  

Сказане в першу чергу стосується сучасного українського міста, яке 

дзеркально відображаючи загальносуспільні процеси, конструює 

середовище, що «уконституйовується мережею смислів» [294, с. 79]. Саме до 

великих міст Церква, все ще залишаючись потужним осередком життя 

соціуму, наближеного за своїми ознаками до традиційного (село, малі 

містечка), починаючи з кінця 1990-х років, поступово переміщує свої 

«активності». Такого роду «міграція» уможливлює активізацію церковних 

інституцій в Україні не лише на периферії, де радянська влада бодай якось 
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«дозволяла» функціонувати храмам та формуватись релігійним громадам, але 

й у містах, мешканці яких, отримавши можливість реалізовувати своє 

конституційне право на свободу совісті, не втратили свій шанс нею 

скористатися. В означеному контексті периферія перестає бути феноменом, 

який має «нашарування негативності» [295, с. 449-451], натомість стає 

«прогресуючою», що взаємодіє із центром та «живить»  його  [296, с. 104]. 

Іншими словами, відбувається зміщення фокусу релігійного життя з 

периферії до центру, уособленням якого є місто, в якому зростає кількість 

церковних громад та має місце інтенсифікація храмового будівництва. Такий 

стан справ можна вважати цілком закономірним для суспільства, в якому 

майже синхронно відбуваються процеси ревіталізації релігійних цінностей та 

національного відродження і яке конфесійно урізноманітнюється.  

У перші роки української незалежності, по мірі урізноманітнення 

конфесійної ситуації в Україні, чи не кожна міська конфесійно-територіальна 

громада була вимушена займатися пошуками церковного приміщення. 

Спочатку проблема вирішувалась за рахунок реконструкції старих храмів, в 

тому числі тих, які були за радянських часів зруйновані або віддані у 

використання для інших цілей (клуби, театри, музеї чи навіть склади). За 

рахунок цього вже на початку 1990-х років, після прийняття Указу 

Президента України «Про заходи щодо повернення релігійним організаціям 

культового майна» (березень 1992 р.), кількість церковних споруд, відданих у 

користування церквам, збільшилась. Водночас було зведено 1545 нових 

споруд і почалось будівництво ще близько 2000, тож  нові споруди стали 

переважати над реконструйованими [297, с. 31-32]. Але з часом цього стало 

недостатньо. Ситуація ускладнилася ще й тим, що виникли труднощі з 

процесом цивілізованого проведення реституції реквізованого в минулому 

церковного майна, які навіть дотепер не вдалось повністю здолати. Через це 

залишаються нерозв’язаними багато проблем, пов’язаних з передачею свого 

часу сакральних споруд у музейну, а отже – державну власність, та 

перспектив їх повернення релігійним громадам [298]. Далося взнаки й 
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зниження «адміністративного» тиску з боку єдиного центру влади, який би 

«організовано контролював і церкву, і державу» [47, с. 37], хоча на перших 

порах незалежності з боку держави і відчувався певний (хоча і дуже 

обережний) «протекціонізм православ’ю» [299, с. 176].  

На сьогоднішній день географія будівництва церков у сучасних 

українських містах є досить широкою. Будівлі найчастіше проектуються з 

ініціативи і за кошти (при)церковної (церковно-територіальної) громади. 

Маючи земельну ділянку, громада звертається по дозвіл на проектування. 

Згодом розробляють проект, що теж передбачає певну процедуру – 

погодження (вивчаються технічні умови, інженерне забезпечення)6. На жаль, 

цієї процедури дотримуються далеко не на всіх парафіях; натомість багато 

громад будує храми самовільно, «захопивши» перед цим певну територію. 

Буває, що церковно-територіальна громада, не отримавши дозволу на 

будівництво храму, встановлює хрест (іл. 3.1.1), який – в такому випадку, є 

ознакою самовільного будівництва [298]. Застосовувати якісь санкції в цьому 

випадку дуже складно, адже хрест уже освячено і знімати його ніхто не 

наважується.  

 

Іл. 3.1.1. Oсвячення хреста на місці будівництва храму на честь Вознесіння 
Господнього у м. Тульчині (фото з Інтерненту) 

Часто трапляється так, що земельна ділянка є, але наступного кроку не 

робиться, адже проект будівлі ще не розроблено, а кошти на будівництво не 

зібрано; натомість на «захопленій» території споруджується капличка або 

                                                 
6Див.докладніше: http://forum.liga.net/Messages.asp?did=73411 
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зростає «довгобуд», який  на невизначений термін постає «окрасою» міста, 

становлячи потенційну небезпеку травматичних ситуацій (іл. 3.1.2). При 

цьому будівництво храму може починати одна будівельна фірма, 

продовжувати інша, а здавати об’єкт в експлуатацію – ще інша. 

 

Іл. 3.1.2. Храмовий «довгобуд» (фото з Інтернету)  

В цьому випадку зазвичай не лише порушуються технічні вимоги до 

будівництва архітектурного об’єкту, але й руйнується сама традиція 

«духовного зачаття храму» [300, с. 97], яка передбачає, серед іншого, 

дотримання ієрархічної системи домінант, акцентів і точок зацікавленості, 

які дозволяють сформувати у різних типологій реципієнтів символи міста і 

окремих його частин [301, с. 143]. Відтак, храмова будівля, на тлі 

трансформацій в релігійному житті суспільства, перетворюється на «проект», 

реалізація якого виявляє тенденцію до руйнування історико-архітектурного 

простору. Чому так відбувається? 

Для пошуку відповіді на означене запитання ми спробували виявити 

основні виклики цілісності архітектурного середовища міст, в яких 

інтенсифікувалось храмове будівництво. Позаяк тут йдеться про цілу низку 

викликів, давати комплексну оцінку яким не передбачено у форматі нашого 

дослідження, ми спробували їх згрупувати, поклавши в основу класифікації 

т.зв. тріадичний підхід (див. вище, п.1.2). Не зупиняючись на описі його 

можливостей у вивченні процесів, що відбуваються у  просторі міст (про це, 

як вже зазначалося, докладно йдеться у працях А. Лефевра, Е. Соджа), лише 

нагадаємо, що  йдеться про варіант розгляду соціальної реальності як 
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триєдиної зі складниками: матеріальний (світ речей), соціальний (світ людей) 

та  духовний (світ ідей).  

Застосування тріадичного підходу дає змогу структурувати проблему 

та виявити основні групи викликів сучасного храмового будівництва, а саме, 

пов’язані з ігноруванням юридичної процедури отримання дозволу на 

спорудження храмової будівлі, неврахуванням інтересів інших релігійних 

спільнот та громади міста в цілому (такі виклики умовно означимо як 

соціальні); пов’язані з порушенням технології проектування та будівництва 

церков, орієнтацією на «швидкий» результат (такі виклики умовно 

вважатимемо матеріальними / технологічними); пов’язані з руйнуванням 

традиції храмового будівництва (такі виклики вважатимемо такими, що 

належать до світу ідей та означимо їх як культурно-релігійні). Усе вище 

сказане має місце, як нам бачиься, не в останню чергу тому, що сучасна 

храмова будівля виконує низку функцій, які, в рамках тріадичного підходу, 

пропонуємо звести до трьох укрупнених (табл. 3.1.1) 

Табл. 3.1.1 
Різноманіття функцій сучасної міської храмової будівлі та їх прояви 

 
Функція 

 
Підфункції Функціональні характеристики 

1 2 3 
Сакральна семантична, естетична, 

світоглядна, обрядово-
регулятивна тощо 

 

Забезпечення місцем здійснення 
релігійних практик;  церковна будівля 
постає як   релігійно-церковний 
комплекс, створений за відповідними 
релігійними та естетичними канонами. 
 

Соціогуманітарна соціально-стабілізуюча, 
інтеграційна, 
соціополітична, 
культурно-просвітницька 
тощо 

Надання можливості спілкування 
міського жителя з одновірцями, а отже - 
у формуванні соціальних спільнот 
(церковно-територіальних громад) та 
соціокультурних (духовно-релігійних, 
етно-конфесійних) ідентичностей 
 

Архітектурно-
просторова 

організаційно-
просторова, історико-
культурна, історико-
мистецька, збереження 
соціальної пам’яті тощо  

Забезпечення міцності просторового 
каркасу середовища міста, зокрема, 
формуванні та збереженні матеріальної 
основи об’єктів його культурної 
спадщини. 
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Багатоманіття функцій міської храмової будівлі призводить до того, що 

повноцінне здійснення окремих із них може «блокувати» здійснення інших. 

Відтак, виникають ситуації, які, у визначеному попередньо контексті, ми 

спробували згрупувати, виокремивши чотири акутальні «сценарії» 

виникнення протиріч в системі функціональних навантажень сучасної 

храмової будівлі та проілюструвати наші спостереження 7, використовуючи 

метод фото опису. Останній має традицію застосування не лише в 

культурологічних студіях, але й в соціологічних, як це було зроблено Б. 

Латуром у його дослідженні соціального як комплексу зв’язків у книзі 

«Париж: невидиме місто» [302].  

 

«Конкуренція» 

Сучасні церковні споруди найчастіше створюються з урахуванням 

потреб конкретної церковно-територіальної громади, а точніше –  на її 

замовлення. При цьому велике значення має конфесійна (конфесійно-

етнічна) ситуація у відповідному районі (мікрорайоні) міста. Якщо вона 

однорідна –  на його арені з’являється один храм, який виконує водночас усі 

три функції, в т.ч. – просторово-організаційну і конфесійно-інтегративну 

підфункції. В протилежному випадку (що в умовах поліконфесійності 

сучасних українських міст є куди типовішим) в одному мікрорайоні, на 

незначній відстані один від одного, з’являються храми «конкуруючих» 

конфесій, і про прив’язку до місцевості, узгодження з архітектурним 

навколишнім середовищем та ландшафтом уже не йдеться. В результаті 

будівлі починають «налазити» один на одного або «вишиковуватися в 

рядочок» (іл. 3.1.3)  чи з’являтися у невідповідних місцях, руйнуючи садово-

паркові ландшафти. (іл. 3.1.4). 

  

                                                 
7 Ілюстративний матеріал зібрано автором особисто, в т.ч. через Інтернет, із використанням програми  
Googlemaps.  
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Іл. 3.1.3. Храмове будівництво, ініційоване конфесійними громадами 
мікрорайону: Сихівський район у Львові (Googlemaps) 

 

 
 

Іл. 3.1.4. Руйнування садово-паркового ландшафту в результаті храмового 
будівництва: вул. Зелена у Львові (фото автора) 

 
Більше того, руйнування цілісного архітектурно-ландшафтного 

комплексу може відбуватися навіть у випадках, коли «конкуренція» є цілком 

мирною. Тобто коли йдеться не стільки про протиставлення однієї громади 

іншій, скільки про ситуацію, коли члени церкви, бажаючи «мислити 

глобально і діяти локально», шукають спільних рис з іншим віруючими і 

прагнуть налагодити теплі взаємовідносини з віруючими-сусідами [45, с. 518] 

(іл. 3.1.5, а, 3.1.5, б). 
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  Іл.3.1.5, а  

 

Іл. 3.1.5, б 
Поліконфесійний «масив» храмових будівель: вул. Варшавська у Львові 

(Googlemaps) 
 

Водночас можемо спостерігати і гармонійне вирішення ситуації 

конкуренції, яке це має місце у церкві Святого Архистратига Михаїла у 

Львові, яка є свого роду «поліконфесійним» архітектурним комплексом, де 

вірні двох християнських конфесій моляться разом: з одного боку - греко-

католики, з іншого – православні прихильники української автокефалії  

(іл.3.1.6). 

 

 

Іл. 3.1.6. «Поліконфесійний» комплекс: церква Святого Архистратига 
Михаїла у Львові (Googlemaps) 
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Позаяк  громади з повагою ставляться одна до одної, ніяких 

конфліктних ситуацій не виникає, рівно ж як і потреби у «дублюванні» двох 

храмових споруд на одній території. 

 

«Мозаїка» 

Сучасна Церква виступає як вагомий інститут культури і соціалізації. 

Це тягне за собою зміни в організації внутрішнього простору території 

сакральної будівлі, а саме, переходу від монобудівлі до комлексної забудівлі. 

Остання може включати не лише «головний корпус», де відбуваються 

богослужіння, але й інші будівельні споруди – корпуси для занять 

катехизацією, хори, гуртки, клуби тощо. Традиційна архітектура церков 

цьому не сприяє, що провокує хаотичну появу різноманітних мозаїчних 

«добудов», які  не завжди органічно вписуються в історико-архітектурний 

простір Міста. Для прикладу, на території церкви Покрови (іл.3.1.7) 

збудовано кількаповерхову прибудову – ораторію,  яка є свого роду центром 

соціальної роботи, де крім духовних реколекцій, ведеться робота з дітьми та 

молоддю, в т.ч. з неблагополучних сімей; створено гуртки та клуби за 

інтересами, діє спортивна школа та театральна студія.  

 

Іл. 3.1.7. Церква Покрови (Львів):  
центр соціальної роботи (ораторія) при храмі (Googlemaps) 
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Однак, говорити про єдність аріхтектурно-ландшафтного ансамблю в 

цьому випадку, на жаль, не доводиться, тобто маємо певне протиріччя між 

соціогуманітарною та архітектурно-просторовою функціями церковної 

будівлі. Зауважимо, що в нових мікрорайонах ситуація бачиться дещо 

кращою – звичайно, за умови одночасного проектування і забудови цілісного 

комлексу будівель з різним функційним навантаженням, спроектованих як 

елементи архітектурного комлексу, прикладом чого може  бути храм Святих 

Володимира й Ольги у Львові (іл. 3.1.8), де передбачено приміщення для 

підготовки молодих пар до шлюбу та для центру психологічної допомоги. 

 

 

Іл. 3.1.8. Церква Святих Володимира і Ольги (Львів)— 
цілісний архітектурний комплекс споруд для реалізації духовних та 

соціальних потреб (при)церковної громади (Googlemaps) 
 

«Бутафорія» 

Здоровий глузд підказує, що храмова будівля є лише засобом втілення 

в життя її мети – створити середовище задоволення духовних та соціальних 

потреб. Однак, при погляді на деякі споруди складається враження, що мета 

храмової будівлі – сама будівля. Постає питання: чи так уже обов’язково, 

щоб  церковна споруда бути вагомою, монументальною, що ніби «панує» над 

простором сучасного Міста, підкреслюючи свою винятковість і сакральність? 

Безумовно, можемо віднайти безліч прикладів, коли така ситуація доречна, 

скажімо, Печерська Лавра, Андріївська церква у Києві чи собор Св. Юра у 

Львові (іл. 3.1.9 ).  
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Іл. 3.1.9.Храмова будівля як органічний елемент міського простору:  
Печерська Лавра, Андріївська церква у Києві та собор Св. Юра у Львові 

(фото з Інтернету) 
 
Однак, коли така споруда «звеличується» на пустинно-пустирним 

простором в районах сучасних новобудов і навіть «довгобудів», це може 

призвести до певного викривлення («бутафорності») середовища. Це, у свою 

чергу,  породжує щось натягнуте та позбавлене правди замислу, як у випадку 

із створюваними підробними ландшафтами, де використовується «часткова 

невидимість, відволікання уваги і маскування, щоб заховати  те, що може 

зруйнувати ілюзію» [303, с. 49]. Таким чином, маємо в наявності протиріччя 

між архітектурно-просторовою та .сакральною функціями.  
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Як приклад, можемо назвати церкву Богородиці на Сихівському масиві 

у Львові (іл. 3.1.10).  

 

Іл.3.1.10 Церква Богородиці у Львові,  
 збудована на колишньому пустирі (фото з Інтернету)  
 
Втім, такого роду споруди та організований ними громадський простір,  

можна використовувати і з «користю» для міської громади, у випадку 

проведення масових зібрань вірних, як це, для прикладу, мало місце у 2000 

р., коли до Львова приїздив з візитом Папа Римський (іл. 3.1.11). 

 

 

 

Іл. 3.1.11 Зустріч з Папою Римським у Львові,  
біля церкви Богородиці у 2000 р. (фото з Інтернету)  
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«Престижність» 

Деякі соціологи висловлюють припущення щодо існування впливу на 

Місто «погляду туриста», для якого нічого не рідне в Місті і існує лише у 

співставленні: «найбільший», «кращий», «такий же». Такий погляд, як 

«дзеркальні окуляри», може з’явитись у міського жителя, територія 

повсякденного життя якого перебудовується під «туристські» зразки (рівно 

як і безліч ділянок довкілля) [304, с. 136-148], і який «сам у себе в гостях» 

створює основу місцевого патріотизму (в тому числі на «мікрорайонному» 

рівні). В результаті церковна споруда постає такою, а не інакшою, не тому, 

що в цьому дійсно є потреба, а тому що «замовник» (громада)  вважає, що 

вона мусить бути «не гіршою, ніж у інших», навіть якщо образ храму жодним 

чином не вписуватиметься в навколишнє середовище (іл. 3.1.12), в результаті  

чого будують «церкву-близнюка» «дружньої» конфесії 

 

Іл.3.1.12.Будівництво храму-«близнюка» на вул. Пасічній у Львові 

(Googlemaps) 

Дане функційне протиріччя досить легко розв’язується, для цього лише 

необхідно створити форму, яка містить в собі багато значень, а отже яку 

можна по-різному проінтерпретувати, ліквідуючи, в такий спосіб, дефіцит 

інформації, монотонність. В даному випадку йдеться не про багатоелементну 

складність, якої і так маємо достатньо, а пошук міжелементних зв’язків  та 

поєднання їх у цілісну версію з метою досягнення високого рівня перцепції 

[305, с. 180]. 
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Усі перелічені «сценарії» не претендують на всеосяжність (їх подальше 

виявлення і систематизація, вочевидь, могли би стати темою окремої 

наукової розвідки). Однак навіть такий схематичний і хаотичний їх перелік  

демонструє, що архітектурно-просторова діяльність не може бути 

ефективною, якщо вона не узгоджуються із соціальними уявленнями і 

умовами функціонування об’єкту, коли не збудовано «містків» між 

потребами соціуму і рівнем конкретного завдання на проектування [293], 

коли має місце «криза ідентичності», її «розхитування, розмивання, що 

супроводжується розпадом тонких сенсоносних зв’язків» [294, с. 259-260], і 

подолання якої можливе лише шляхом вироблення системного підходу до 

організації та розвитку громади. Такі ініціативи вже мають місце 8, хоча на 

даний момент все ще залишаються поодинокими. Таким чином, сучасний 

храм, «надолужуючи втрачене» за роки тотального винищення, 

позиціонуючи себе як поліфункційне явище, залишаючи соціальні проблеми 

архітектури «над» кокретним завданням [292],  націлений на пошук свого 

місця в системі суспільно-релігійних відносин, реагуючи на протиріччя в ній, 

а відтак – постаючи результатом «досвіду освоєння етносом конкретного 

середовища» [306, с. 8].  

Все помітніша участь Церкви в житті сучасного міста, де конфесійних 

об’єднань є значна кількість, а отже, існує нагальна потреба у дотриманні 

балансу їх інтересів, передбачає дотримання принципу толерантності, 

добросусідства, взаємного визнання і розуміння історичної культурної 

спадщини, способу життя [307, с. 233]. При цьому оптимальною моделлю 

оновлення міст, яка зорієнтована не лише на задоволення різноманітних 

побутових потреб міських поселенців, але й на збереження вишуканості 

архітектурних форм, що мають історико-мистецьке значення, бачиться 

модель, в якій кожен елемент архітектурно-ландшафтного середовища 

утворює своєрідну «нішу» буття індивіда, впливаючи на весь комплекс його 

                                                 
8 Див. докладніше: Центр міської історії Центрально-Східної Європи [електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http:/ www.lvivcenter.org/uk 
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потреб та цінностей та на перебіг процесу формування різного роду 

ідентичностей [308]. В рамках такої моделі храмовій будівлі відводиться 

роль знакового об’єкту –  як «священного місця», яке є осередком 

формування історичної пам’яті, центром відправлення ідеологічних, 

релігійних і політичних літургій, що формують громадський простір через 

нашарування різноманітних ідентичностей, створюючи суперечливий 

конгломерат просторів, будівель, пам’ятників, символів і функцій [291, с. 28-

29]. Сказане може відбуватися в контексті реалізації одного із трьох 

основних методів (радикального, фрагментарного та доповнювального) 

трансформації громадського простору. 

Радикальна зміна громадського простору означає створення абсолютно 

нового простору, часто на історичному місці, але зруйнованому війною, 

навмисним зносом, природними катаклізмами чи іншими руйнівними 

чинниками. Для створення нового громадського простору на основі цього 

методу повною мірою залучаються всі доступні засоби: містобудівні 

(створення нових архітектурних ансамблів); архітектурні (проектування 

нових споруд); дизайнерські (художні та малі архітектурні форми).  

Фрагментарна зміна простору означає доповнення та пристосування 

існуючого, частково сформованого простору. Залежно від ситуації можливе 

часткове перепланування. У такому випадку спостерігаємо «нашарування» 

колишньої та нової ідентичностей з виразним домінуванням останньої. 

Доповнення існуючого (заданого) простору новим ідеологічним 

звучанням. Цей метод є найбільш оперативним і швидким для трансформації 

змісту та ідентичності громадського простору. В цьому випадку можна 

говорити про «палімпсест» ідентичностей, які співіснують разом і часто 

суперечать одна одній [291, с. 224]. 

Знизити ризики руйнування цілісності міського архітектурного 

простору можливо лише за активної участі городян у розробленні 

генеральних планів розвитку міста та підтримки різного роду соціальними 

інституціями тих громадських ініціатив, які зорієнтовані на реальне 
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включення міських мешканців у вирішення проблем формування соціального 

середовища, а відтак – до участі в житті суспільства, формуванні візій його 

подальшого розвитку та солідаризації.  

Сказане актуалізує розуміння необхідності активного суспільного 

Діалогу в контексті тих можливостей, які надає наша епоха на шляху до 

християнської єдності [309, с. 249] – як час великих трансформацій в системі 

суспільно-релігійних відносин, упорядкованість яких уже не передбачає 

жорсткої ізоляції церков від світського життя. При цьому Церква виступає і 

як чинник переструктурування інституційної структури суспільства, і як 

структурний елемент останньої, вписуючись в систему соціальних відносин, 

в рамках якої на суспільну арену виходять соціальні інститути, які тривалий 

час не мали змогу використовувати свій потенціал, постаючи як 

комплементарні та периферійні  [310, с. 10]. 

При цьому слід мати на увазі, що будь-яка об’єднавча ідея, якою б 

всеохоплюючою і загальновизнаною вона не стала у майбутньому, на момент 

її формулювання є прийнятною лише для окремої спільноти, яка її підтримує 

і втілює в життя. З урахуванням геополітичного положення України, яка у 

своїх етнокультурних засадах завжди була інтегральною часткою 

європейської спільноти [311, с. 133], переймаючи всі живі культурні течії, 

постаючи водночас як «найдальше на схід висунутий бастіон європейської 

культури» [312, с. 298], маємо підстави сподіватися, що у випадку знайдення 

«українського консенсусу» і творення нової української ідентичності, з часом 

зможемо претендувати й на те, що «новоевропейське українство 

(новоукраїнська цивілізація) може поступово доповнити, добудувати саму 

европейську духовність. І тоді ми вже станемо в Европі не тільки 

українським українством, але й Новим Европейством. Якщо, ясна річ […] 

волітимемо понадцінностей і понад завдань, бо ж тільки сповнення цих 

останніх здатне забезпечити основну передумову до здійснення справді 

найграндіознішого для нас самих і справді щонайскладнішого для нас 

завдання, – знову стати самими собою» [313, с. 111]. І для цього зовсім 
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необов’язковим є попереднє об’єднання провідних конфесій, бо тоді 

об’єднання нації виявилося б поставленим у невиправдано велику залежність 

від екуменічних та інших «об’єднавчих» процесів, які на разі не відбуваються 

інтенсивно. Останнє бачиться закономірним, з огляду на те, що «елементи 

християнського «сходу» і «заходу» в нашій церковній культурі є надто 

яскраві і надто істотні, щоб їх грядуща «синтеза» була легкою і лише 

механічною» [261, с. 107]. Результативність такого Діалогу у значній мірі 

залежатиме від того, як відбуватиметься структурування соціальних 

взаємодій на рівні окремих компонентів релігійного життя в Україні, про що 

будемо надалі вести мову.  

 

3.2. Зміни в організації релігійного життя України на рівні окремих 

структурних компонентів 

3.2.1. Функціональні трансформації в конфесійних громадах  

Конфесійна громада, як будь-яка соціальна система, може визначатися 

з позицій аналізу структури та функцій, яка  виконує інституційні функції 

«арбітра» при здійсненні індивідом життєвого вибору, тобто або заохочуючи 

дії осіб, які входять до неї (за умови, якщо ці дії узгоджуються з 

відповідними стандартами соціальної поведінки), або пригнічує відхилення в 

поведінці своїх членів від відповідних стандартів.  

Як приклад, можемо навести відоме дослідження Е. Дюркгайма 

«Самогубство», в якому, соціолог намагається дати відповідь на запитання, 

як корелюють між собою такі ознаки, як приналежність індивіда до певної 

релігійної конфесії і його схильність до суїциду. У своїй праці дослідник 

доходить висновку, що посилення самогубного потягу зазвичай постає не як 

результат приналежності до певної конфесії, а внаслідок занепаду 

традиційних вірувань, який призводить до морального індивідуалізму [159, с. 

162-189]. Маємо нагоду навести ще декілька прикладів дослідження 

існуючих відмінностей в ціннісних системах представників різних 

конфесійних середовищ.  
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Так, в 50-і роки ХХ ст. американським соціологам вдалось виявити 

суттєві розходження між протестантами та католиками у трактуванні ними 

цінності «свобода слова», а також в їх ставленні до азартних ігор, вживання 

спиртного, абортів і розлучень, тощо. Цікаві результати було свого часу 

отримано і білоруськими вченими, які наприкінці 80-х – початку 90-х рр. 

минулого століття вивчали соціальні відмінності між віруючими різних 

християнських конфесій. На рівні соціологічного аналізу ці відмінності 

виявились у суттєвій соціально-демографічній диференціації віруючих 

різних конфесійних напрямів. Зокрема, дослідження продемонструвало, що 

ріст протестантських (і особливо неопротестантських) громад відбувався, в 

основному, за рахунок молодих освічених чоловіків та жінок, які достатньо 

успішно адаптувалися до ринкових реформ, уміли вирішувати свої 

матеріальні проблеми. В їх психоемоційному стані домінували почуття 

впевненості і бажання діяти. Навпаки, представники православних громад 

виявилися найчастіше жінками середніх (35-50) років, які з великими 

труднощами долали матеріальні проблеми, відчували страх перед 

нововведеннями і, відповідно, недовіру до них. Католики за своїми 

поглядами займали проміжне становище між протестантами та 

православними: вони погано пристосовувалися до нових економічних умов 

(можливо, в силу того, що у цій групі було більше осіб старшого віку), але 

зберігали оптимізм і довіру до реформ [314, с. 388-389]. Натомість, за даними 

українських соціологів, соціально-демографічні відмінності між 

представниками різних конфесійних середовищ практично не відчутні  

(знаходиться на рівні статистичної похибки): серед українських громадян, які 

називають себе православними, близько 11% вважають, що економічні 

перетворення відбуваються в інтересах більшості населення. Серед католиків 

(включаючи греко-католиків) таких – близько 13,7%, протестантів – трохи 

більше 13,3% [265, с. 71-72 ]. 

Оскільки в основі спрямованості соціальної поведінки зазвичай лежать 

певні розуміння ідентичності [315, с. 91], зазначені позиції можуть мати свої 
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«еквіваленти» на рівні ідеологічних настанов в цілому, зокрема, позначатися 

на ставленні окремих індивідів та соціальних груп до об’єктів свого 

політичного вибору [316, с. 214]. Настанови в цьому випадку постають як 

такі, що зумовлені відмінностями у практичному соціальному досвіді, який 

склався у різних конфесійних середовищах з орієнтаціями на відповідні 

цінності. Спробуємо проаналізувати ці настанови, базуючись на матеріалах 

проекту «Соціокультурні чинники політичного вибору Галичини 

(конфесійний аспект)» (ДОДАТОК Б), який здійснювався з метою виявити, 

як конфесійна громада, задаючи норми та зразків поведінки, які приймаються 

індивідами та / або групою, скеровує діяльність своїх членів у їх соціально-

політичному виборі 9. Дослідження проводилось у два етапи з інтервалом у 5 

років. Перший етап відбувся весною 2001 р., другий – весною 2006 р., тобто, 

у обох випадках, приблизно через рік після президентських виборів в 

Україні. У зв’язку з цим можна говорити про деяку схожість дослідження з 

так званим «поствиборним», яке є, за свою сутністю, свого роду різновидом, 

аксіодослідження, адже в цьому випадку за основу береться принцип 

«усталеності» поглядів електорату, його «стабільні» цінності та настанови 

(останні, вважається, частково можуть піддаватись впливу зовнішніх 

чинників напередодні виборів та інших ситуацій «соціального збурення», а 

після їх завершення «все стає на своє місце») [317, с. 73-75]. В даному 

контексті підкреслимо: особливою стабільністю характеризується 

електоральна поведінка осіб зі сформованою ідеологічною 

самоідентифікацією. Позаяк будь-яка ідея починає працювати лише ставши 

елементом повсякденного життя соціуму, консолідуючи і спрямовуючи 

поведінку соціальних груп і спільнот [318, с. 7-43], ідеологію в даному 

випадку трактуємо як прихильність ідеям, які відображаються не лише у 

політичних поглядах, але й в релігії, моралі, культурі в цілому. 

                                                 
9 Емпіричну базу проекту становлять дані фокус-групових інтерв’ю (8) з представниками різних 
конфесійних громад у великих (Львів), середніх (Дрогобич, Коломия, Кременець) та невеликих (Белз, Буськ) 
містах Західної України, а також матеріали виборчої статистики та статистики щодо конфесійної ситуації в 
регіоні. 
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В основу аналізу даних дослідження було закладено розуміння релігії 

як соціального явища, що має складний і багатоплановий характер. Серед 

розмаїтих функцій, які виконує релігія в суспільному житті, нами було 

виділено кілька найсуттєвіших в контексті тематики дослідження: 

світоглядна (виражається у впливі на свідомість людини релігійної доктрини, 

уможливлює відповіді на багато істотних для неї питань); оцінно-нормативна 

(реалізується через систему цінностей і норм, які служать духовними 

орієнтирами віруючої людини); політично-ідеологічна (виражається в 

творенні релігією взірців суспільного життя); обрядово-естетична 

(задовольняє потреби емоцій, що виражаються природним потягом людини 

до красивого); компенсаторна (релігія компенсує людині в рамках її віри те 

відчуття психологічного захисту, яке може бути втрачено під тиском 

зовнішніх обставин, що не піддаються контролю з боку індивіда). 

Оскільки релігія, крім всього іншого, задовольняє потребу визначення 

сенсу життя особи, а також потребу приналежності особи до групи і 

суспільного контакту, логічно очікувати від неї задоволення потреби 

визначення сенсу існування соціальної групи, якою є конфесійна громада. 

Висуваючи гіпотезу про наявність певних кореляцій між конфесійною 

приналежністю та політичними переконаннями, ми виходили з того, що на 

сьогодні конфесійна ідентифікація нерідко супроводжується прийняттям тієї 

чи іншої позиції у політичних дискусіях або просто в культурній і релігійній 

конкуренції. Часто поєднання релігії й політики призводить до сакралізації 

останньої; існує ціла низка політичних партій, які мають в своїх назвах 

релігійно-конфесійні ознаки [270, с. 295]. Водночас ми поставили під сумнів 

два досить поширених і до певної міри взаємопов’язаних твердження, які, на 

нашу думку, слід розглядати лише як гіпотези, що потребують ґрунтовної 

перевірки.  

Перше із них стосується того, що вірні Української Православної 

Церкви (Московський Патріархат) симпатизують лівим партіям (зокрема 

комуністам). Як типовий приклад такої позиції можна навести таку цитату: 
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«На перший погляд, дивним може здатися і той факт, що УПЦ МП серед 

політичних партій чи не найбільше порозуміння знаходить із комуністами 

[...]. Безперечно, однією з головних ідей, яка єднає прихильників «лівих» 

переконань та віруючих цієї конфесії, є їхнє позитивне ставлення до процесів 

східнослов’янської інтеграції. При чому ні діячі Церкви, ні політики відверто 

та офіційно не проголошують своїх переконань» [319]. Зміст другого 

твердження зводиться до того, що в Україні існує неформальний 

національно-церковний «блок» трьох «українських» Церков, який утворюють 

Українська Греко-Католицька Церква, Українська Автокефальна 

Православна Церква та Українська Православна Церква Київського 

Патріархату. Формування «блоку» зумовлено бажанням названих Церков 

долучитися до демонстрації їхнього патріотизму і, таким чином, отримати 

популярність, що лежить за цими спільними ініціативами [285].  

Шукаючи матеріали для перевірки (підтвердження або спростування) 

наведених вище припущень, ми спробували порівняти «об’єктивні» 

(матеріали виборчої статистики; кількісні характеристики релігійних 

напрямів) та «суб’єктивні» (матеріали проведених в різних конфесійних 

середовищах фокус-груп) дані. І нашим першим нашим кроком на цьому 

шляху стала систематизація інформаційних матеріалів, які стосуються 

релігійно-конфесійної ситуації у Львівській, Івано-Франківській та 

Тернопільській областях та даних політичного волевиявлення (Президентські 

вибори-1999) у форматі конфесійної карти. Її було створено під час роботи 

над першим етапом проекту 10, тобто в період, коли процеси структурування 

конфесійного простору в Україні були практично уже завершені. Методика 

складання карти  (мал. 3.2.1) була наступною.  

На картах Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей 

для кожного населеного пункту були відмічені окремими умовними 

                                                 
10 Опрацювання та систематизація інформаційних матеріалів у форматі конфесійної карти було виконано в 
рамках проекту за допомоги Вадима Стецюка, якому належить методика складання карти та ідея 
виокремлення моноконфесійних зон; документальні матеріали було зібрано Ігорем Марковим, Василем 
Горталані та Тарасом Антошевським в ході польового дослідження, в результаті особистих відвідин 
адміністративних структур відповідних населених пунктів. 
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позначеннями релігійні (конфесійні) громади, що в ньому зареєстровані. На 

цій основі була складена карта масштабу 1 : 500 000, на якій окремо 

позначалися громади Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ), 

Української Православної Церкви (Московський Патріархат) (УПЦ (МП)), 

Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП), 

Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), Римо-

Католицької Церкви (РКЦ); окремими знаками були позначені громади 

Євангельських християн-баптистів й та Християн віри Євангельської та –  всі 

інші християнські та нехристиянські релігійні громади. 

 

 
Мал. 3.2.1 

Конфесійна карта Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей 
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На відміну від вже існуючих карт такого ж плану [200, с. 85, 137, 143], 

дана карта не несе інформації про релігійну активність населення, кількість 

конфесій і релігійних громад та їх питомої ваги на певній території. Вона 

була створена з іншою метою –  унаочнити конфесійну ситуацію у всій її 

мозаїчності та спростити візуальний аналіз емпіричної бази нашого 

дослідження під кутом проблеми наявності / відсутності певної кореляції між 

політичним вибором християн та їх конфесійною приналежністю.  

Вже при першому погляді на конфесійну карту західного регіону 

(Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська області) впадає у вічі, що 

границя поширення греко-католицьких громад співпадає з колишнім 

державним кордоном між Австро-Угорщиною і Російською Імперією. 

Здавалося б, це має свідчити про те, що на релігійну орієнтацію населення 

певної території помітно впливає традиційність того чи іншого віровчення 

для певного соціуму. Однак тут відразу з’являються контраргументи.  

Так, навряд чи буде правомірним говорити по традиційність 

Української Православної Церкви Київського Патріархату та Української 

Автокефальної Православної Церкви для «австро-угорської» Галичини. 

Друге, що привертає увагу – непропорційно висока концентрація 

протестантських громад, переважно Євангельських християн-баптистів, у  

«зоні Російської Імперії» (зауважимо, що тут не мається на увазі кількість 

самих громад, а лише те, що з усіх населених пунктів трьох 

західноукраїнських областей, в яких зареєстровано хоча б одну релігійну 

громаду протестантів, чверть припадає на північно-східну Тернопільщину). 

Хоча протестантські громади існують в Україні не одне століття, важко 

визнати протестантизм традиційним для українців загалом, оскільки ця 

християнська течія охоплює відносно невелику кількість населення України. 

Та ще важче визнати протестантизм більш традиційним для північно-східних 

районів Тернопільської області ніж, приміром, для південно-східних. Отже, 

причини поширення тих чи інших конфесій слід шукати не лише в традиції. 
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Візуальний аналіз конфесійної карти також дав можливість виявити 

зони, відносна однорідність яких не пов’язується з «адміністративно-

територіальним» фактором. Так, розмежування між громадами УПЦ КП та 

УПЦ (МП) в північно-східній Тернопільщині досить чітко співпадає з 

границями районів (Лановецький район – УПЦ КП, Шумський район –  УПЦ 

(МП)), а в Підволочиському районі, де  домінують УГКЦ та УАПЦ, границя 

компактного розміщення громад УАПЦ співпадає з його границями. Однак, 

загалом мусимо визнати, що це є лише окремі випадки, які не проясняють 

ситуацію загалом, а лише дають матеріал до роздумів (наприклад, про те, що 

поширення певної конфесії на певних територіях може мати «світське» 

пояснення і залежати від позиції місцевої адміністрації). 

Досліджуючи, наскільки впливовим є конфесійний чинник при 

формуванні політичної позиції виборців, ми мали би порахувати окремо 

кількість голосів, що їх віддали вірні тої чи іншої Церкви кожному  з 

кандидатів. Це зробити неможливо, позаяк такі дані відсутні. Але неважко 

визначити, як проголосували мешканці одного окремо взятого населеного 

пункту, або ж, ще краще, кількох компактно розташованих населених 

пунктів, де зареєстровані релігійні громади лише одної конфесії, тобто у 

«моноконфесійній» зоні. Конфесійна карта трьох західноукраїнських 

областей, при помітному домінування УГКЦ, є дуже «строкатою», що, 

безумовно ускладнює процес аналізу емпіричних даних. Тим не менше 

нескладно виділити декілька моноконфесійних зон, а також зони, у яких 

такого роду «строкатість» виражена найслабше. Задля «чистоти» 

дослідження, ми мали би вилучити з обрахунків голоси атеїстів і так званих 

номінальних християн, та ми сподівалися, що рівень релігійності галичан не 

є аж таким мізерним, щоби вплив конфесійних чинників, якщо він існує, 

залишився непоміченим. Відтак, для порівняння були вибрані райони, в яких 

громади домінуючої конфесії зареєстровані в усіх, або майже усіх населених 

пунктах. Це Кременецький район Тернопільської області, де домінує УПЦ 
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МП (45,2% виборців району) 11; Шумський район Тернопільської області 

(73,5% виборців району проживають в населених пунктах, де зареєстровано 

лише громади УПЦ МП); Лановецький район цієї ж області, де домінує УПЦ 

КП (54,9% виборців району проживають в населених пунктах, де 

зареєстровано лише громади цієї конфесії); практично моноконфесійна 

західна частина Косівського району Івано-Франківської області (36,2% 

виборців району проживають в населених пунктах, де зареєстровано лише 

громади УАПЦ) 12; Козівський район Тернопільської області (88,2% виборців 

району проживають в населених пунктах де зареєстровано лише громади 

УГКЦ); практично моноконфесійна південна частина Сколівського району 

Львівської області (62,2% виборців району проживають в населених пунктах 

де зареєстровано лише громади УГКЦ). Для порівняння був взятий також 

один «поліконфесійний» район – Мостиський район Львівської області, як 

один з найбільш «строкатих» у конфесійному відношенні.  

 Аби перевірити припущення про вплив конфесійної приналежності на 

політичний вибір, ми проаналізували статистичні дані по президентських 

виборах в цих регіонах, в такий спосіб намагаючись виявити різницю в 

політичних орієнтаціях: населення колишньої території Австо-Угорщини і 

населення колишньої території Російської Імперії; православних Київського і 

Московського Патріархатів, які проживають на території, що свого часу 

належала колишній Російській Імперії; греко-католиків і православних 

Карпатського регіону; греко-католиків Карпат і долини; незалежних від 

Московської Патріархії православних, які проживають на території, що 

раніше належала колишній  Австро-Угорщині (УАПЦ) і Російській Імперії 

(УПЦ КП). В поданій нижче таблиці 3.2.1 наводиться кількість голосів (у 

відсотках), які набрали кандидати в названих районах окремо в тих 

населених пунктах даного району, де зареєстрована лише громада одної 

конфесії, нижче в дужках –  дані по району в цілому.  

                                                 
11 Тут і надалі маються на увазі лише ті, хто взяв участь у президентських виборах – проживають в 
населених пунктах, де зареєстровано лише громади цієї конфесії. 
12 Тут не враховано дані по райцентру. 
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Таблиця 3.2.1 
Порівняльний аналіз даних виборчої статистики (Вибори-99 в Україні) 
по моноконфесійних зонах та одній з поліконфесійних зон  Львівської, 

Івано-Франківської та Тернопільської областей 
 
Прізвище 
кандидата в 
Президенти 

УГКЦ 
Скол. р-

н 

УГКЦ 
Коз. Р-н. 

УПЦ 
МП 

Шум. р-
н. 

УПЦ 
МП 

Кр. р-н. 

УПЦ КП 
Лан. р-н. 

УАПЦ 
Кос. р-н. 

--- 
Мос. Р-

н. 

Базилюк 
 

0,02 
(0,02) 

0,04 
(0,04) 

0,02 
(0,03) 

0,04 
(0,03) 

0,02 
(0,02) 

0 
(0,03) 

 
(0.04) 

Вітренко 1,33 
(1,25) 

3,05 
(2,91) 

2,57 
(2,47) 

3,08 
(2,87) 

1,67 
(2,10) 

2,18 
(2,15) 

 
(1,08) 

Габер 0,02 
(0,01) 

2,02 
(0,03) 

0,04 
(0,04) 

0,02 
(0,04) 

0,05 
(0,05) 

0 
(0,03) 

 
(0,05) 

Кармазін 0,12 
(0,15) 

0,16 
(0,18) 

0,14 
(0,12) 

0,11 
(0,08) 

0,12 
(0,14) 

0,10 
(0,09) 

 
(0,12) 

Кононов 0,05 
(0,05) 

0,10 
(0,10) 

0,13 
(0,12) 

0,10 
(0,11) 

0,14 
(0,12) 

0,15 
(0,08) 

 
(0,14) 

Костенко 0,86 
(1,24) 

1,08 
(1,04) 

3,12 
(3,08) 

1,24 
(1,14) 

1,83 
(2,20) 

1,21 
(1,49) 

 
(2,17) 

Кучма 77,40 
(77,48) 

77,26 
(77,86) 

73,32 
(73,92) 

77,13 
(80,19) 

80,23 
(77,10) 

85,49 
(85,34) 

 
(79,98) 

Марчук 15,42 
(14,91) 

11,76 
(11,75) 

15,90 
(15,72) 

13,55 
(11,05) 

12,51 
(13,85) 

7,74 
(7,00) 

 
(11,64) 

Мороз 1,22 
(1,12) 

1,47 
(1,41) 

1,25 
(1,19) 

1,20 
(1,12) 

0,88 
(1,29) 

1,39 
(1,17) 

 
(1,33) 

Онопенко 0,05 
(0,05) 

0,16 
(0,14) 

0,14 
(0,12) 

0,16 
(0,14) 

0,10 
(0,14) 

0,10 
(0,05) 

 
(0,04) 

Ржавський 0,11 
(0,11) 

0,25 
(0,25) 

0,22 
(0,23) 

0,15 
(0,15) 

0,16 
(0,18) 

0 
(0,02) 

 
(0,10) 

Симоненко 0,54 
(0,74) 

1,42 
(1,28) 

1,00 
(0,84) 

0,68 
(0,49) 

0,22 
(0,72) 

0,11 
(0,21) 

 
(0,43) 

Удовенко 0,25 
(0,38) 

2,48 
(2,27) 

1,38 
(1,37) 

1,83 
(1,89) 

1,49 
(1,52) 

1,24 
(2,04) 

 
(0,16) 

Жоден 2,66 
(2,45) 

0,74 
(0,71) 

0,70 
(0,74) 

0,73 
 

0,58 
(0,56) 

0,29 
(0,31) 

 
(2,77) 

 

Як бачимо, порівняльний аналіз даних виборчої статистики по 

моноконфесійних зонах та одній з поліконфесійних зон не виявив суттєвих 

відмінностей у голосуванні представників різних конфесій, на підставі яких 

можна було би зробити висновки про їхні політичні вподобання: пропорція 

розподілу голосів між кандидатами на посаду Президента (а тут були лідери 

різних течій, зокрема, «крайні ліві» і «крайні праві») зберігалась незалежно 

від конфесійної приналежності виборців. 
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Говорячи про взаємозв’язок між конфесійним вибором і політичними 

орієнтаціями, про вплив першого на друге чи навпаки, ми не повинні 

забувати, що мова тут може йти не про нагальні проблеми, яким політичні 

організації приділяють найбільшу увагу, але про якісь ідеї універсального 

змісту, глобальні (як на погляд даного соціуму) проблеми, займатися якими 

політична організація може лише тоді, коли організація релігійна виявляє 

свою неспроможність у цій сфері. Яскравий приклад цьому дають нам події в 

Російській Імперії початку ХХ ст., коли Російська Православна Церква 

опинилася в глибокій кризі. Характеризуючи ситуацію, що склалася тоді, 

А.Дж.Тойнбі в своїй книзі  «Дослідження історії», зокрема, акцентує на тому, 

що визнавши політику реформ Петра І, росіяни були змушені змиритися з 

тим, що вони є таким самим народом, як і решта, і зректися претензій 

Москви на унікальність своєї долі як твердині православ’я – єдиного, як 

гадають старовіри, суспільства, що несе надію всьому людству. Ганебний 

крах російського мілітаризму під час Першої світової війни засвідчив, що 

Петрова політика виявилась не тільки неросійською, а й невдалою: вона не 

«принесла добра», і за цих обставин через комуністичну революцію знов 

утвердилось довго пригнічуване наполягання на унікальності російської долі 

[320, с. 147]. З часом, починаючи з початку ХХ ст., в Росії спостерігається 

стрімке падіння рівня релігійності населення. Принаймні з 1906 р. до Синоду 

починають надходити доповідні записки про масовий відхід робочого люду 

від Церкви і вже на Соборі 1917-1918 рр. лунає доповідь: «Кажуть, що за 

нами 110 млн. православних. А може бути [...] їх лише 10». Згідно доповідей 

військових духівників, після звільнення Тимчасовим Урядом православних 

солдат від обов’язкового дотримання церковних таїнств, відсоток тих, що 

причащаються, впав з майже 100% у 1916 р. до 10 і менше в 1917 [321, с. 47].  

Ситуація в Україні була чимось подібна до описаної вище. Так, навіть 

припускаючи неможливе, що в 1917 р. з 10 млн. православних усі 10 млн. 

були українцями, то і тоді мусимо визнати, що «загально православна» криза 

поширилася на Україну. Як ілюстрацію згадаємо зауваження Т.Рильського 
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про те, що найпомітнішим явищем в духовному житті українського народу в 

останній чверті ХІХ ст. став, безсумнівно, штундизм (протестантизм). На 

думку дослідника, пояснювати його появу, як це часто робилося, виключно 

деяким неприйняттям поведінки тої чи іншої частини сільського 

духовенства, виглядає вкрай однобоким. З його точки зору, поява штундизму 

вказує на зародження в народному середовищі попиту на ширше розумове 

життя і на відсутність більш доцільної пропозиції з боку культурних верств у 

відповідь на цей попит. Т.Рильський вважав, що «суха протестантська 

формула штундизму» мало відповідає нахилам народної думки, загальному 

характеру і зрослим на цьому ґрунті народним звичаям. Він був переконаний, 

що Україна не буде захоплена штундизмом, подібно як західноєвропейський 

південь не захопився протестантизмом [322, с. 47, 51]. Тут доречно згадати 

відзначену вище непропорційно велику кількість протестантських громад в 

«традиційно православному» регіоні Західної України. Також наголосимо, 

що коли загальний стан православ’я обумовив певну зацікавленість 

штундизмом, марно було би сподіватися, що невідповідність штундизму 

загальним нахилам народної думки забезпечить повернення до того ж 

православ’я, а не спонукає до пошуків чогось іншого. Тож коли заходить 

мова про домінування «лівих» поглядів в тих регіонах, де домінує УПЦ 

(МП), то правильніше сказати про поширення «лівої» ідеології в регіонах, що 

колись були православними, і де Православна Церква фактично втратила свої 

позиції, оскільки не сприймалася більше масами носієм ідеї універсального 

значення («єдино правильного вчення», що несе надію цілому людству). 

 Звісно, українці –  не росіяни і проблема російського месіанства їх не 

мала би зачіпати. Та чи криза православ’я в Україні мала якісь свої 

специфічні причини? Ймовірно, що ні, адже українці так само потребують 

визначеності стосовно сенсу існування тої спільноти, до якої вони належать, 

вони воліють бачити її вагомість та потрібність, їм залежить на відчутті 

причетності до великої справи. Звідси мрії вірних УПЦ (МП) про 

відродження колишньої величі Московського Патріархату; звідси прагнення 
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вірних УПЦ КП згуртувати навколо Києва православних Росії, України та 

Білорусі і відтворити духовність православного християнства, 

запровадженого Володимиром Великим; звідси розмови греко-католиків про 

власний Патріархат. І навіть «мода на релігійність» в сучасному 

українському суспільстві, на нашу думку, може мати подібне пояснення.  

До сказаного лише додамо, що з огляду на багатовимірність 

взаємозалежності процесів, які відбуваються в суспільно-політичному житті, 

де конфесійна ідентифікація часто супроводжується прийняттям тієї чи іншої 

позиції в політичній боротьбі або просто в культурній та релігійній 

конкуренції, для сучасної України актуальною була й залишається потреба у 

посиленні аналітичного потенціалу досліджень системи соціальних відносин 

задля «уникнення пасток ідеологізації» феноменів регіону та релігії [180, с. 

168], в тому числі за рахунок дослідження регіонально-конфесійних аспектів 

суспільно-політичного життя із застосуванням комплексних методологій. 

Зокрема, актуальним є поглиблення статистичних даних матеріалами фокус-

групових дискусій – як таких, що здатні виявляти відмінності в розумінні тієї 

чи іншої проблеми,  подій, явищ життя між певними групами людей [207, с. 

107].  

 З огляду на цілі дисертаційного дослідження, свою аналітичну 

стратегію ми формували виходячи з того, що розповіді учасників фокус-груп 

є елементами їх біографії, а отже, здатні відтворювати автентичні структури 

життєвого досвіду людей, тобто розглядали стенограми дискусій як певну 

сукупність наративів  [207, с. 174-210]; [238, с. 126-127]. Їх аналіз дозволив 

виявити суттєві відмінності у ціннісних системах християн різних конфесій. 

Стосовно тих із них, які визначили якісні характеристики «особового складу» 

кожної з фокус-груп, тут можна зауважити наступне.  

Учасники фокус-групи, які були сформовані з греко-католиків, 

декларували свою «спадкову» приналежність до «своєї» конфесії, 

презентуючи себе вихідцями із греко-католицьких родин, які, відповідно, 

сприймають Українську Греко-Католицьку Церкву як традиційну для свого 
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середовища. В першу чергу, це стосується жінок-учасниць, які відчували 

свою глибинну приналежність до даної конфесії. Чоловіки ж, в основному, 

представляли себе як «свідомих» католиків: практично всі вони приймали 

активну участь в становленні УГКЦ після її виходу з підпілля. Однак, як у 

жінок, так і в чоловіків можна було спостерігати своєрідний «симбіоз» 

національної і релігійної свідомості, який, зокрема, виявлявся у тому, що 

основною ознакою приналежності до своєї спільноти, греко-католики 

визначили «тріаду» «Хрест - Держава - Сім’я».  

Будучи загалом лояльно настроєними в міжконфесійному плані 

(головним чином –  в «обрядовому» аспекті), члени групи постійно 

акцентували на двох моментах. По-перше, на тому, що «УГКЦ є 

національною Церквою» (на відміну від інших українських Церков, де, на їх 

думку, «відсутні націоналізм, державність»), за підтримки якої було свого 

часу збережено українські мову, культуру, традиції. А по-друге, що ця 

Церква є «канонічною». У словах диспутантів звучала впевненість у тому, що 

ближчим часом таки настануть сприятливі умови для створення в Україні 

«єдиної канонічної національної Церкви». 

Учасники фокус-груп, які ідентифікували себе як православні 

Київського Патріархату, також означили приналежність до «своєї» Церкви з 

моменту народження. Вони згадували, що навіть за умов реальної заборони 

релігії в колишньому СРСР, багато з віруючих їх конфесії намагались 

відстоювати свої релігійні переконання.  

Водночас, наші інформанти акцентували на тому, що справжніми 

(практикуючими) християнами вони стали лише тоді, коли отримали реальне 

право на свободу совісті. При цьому, матеріали фокус-груп вказують на те, 

що їх учасники мало замислюються над проблемами «істинності» своєї віри, 

сприймаючи свою приналежність до УПЦ КП на рівні, який би можна було 

охарактеризувати як «культурно-емоційний». Це особливо виявляється у їх 

захопленні православним обрядом, зокрема Літургією, яка, на їх думку, в 

православ’ ї є особливо урочистою, «більш, ніж в інших церквах». Будучи 
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загалом толерантними щодо інших конфесій, вони демонстрували 

переконання у недоцільності поділу українців за конфесіями, вважаючи, що 

«ми ж Україна, в нас є своя держава, і в нас має бути своя Церква. Віра, Бог 

один, звичайно, але Церква в нас повинна бути наша, українська» та 

ототожнювали два поняття –  «православний» і «українець». 

Що стосується учасників фокус-груп, що представляли Українську 

Православну Церкву (Московський Патріархат), то вони виявились 

вихованими на традиціях «класичного» православ’я. Навіть ті з них, у кого в 

біографіях були періоди «реконверсії» (в «діапазоні» від формального 

відвідування церкви до войовничого атеїзму), мають міцні православні 

корені. На відміну від греко-католиків та православних Київського 

Патріархату, для православних УПЦ МП проблема «єдиної національної» 

релігії українців відсутня, натомість важливим є канонічні аспекти 

християнства, істинність православ’я.  

Зовсім іншу картину спостерігаємо у фокус-групах, які були сформовані 

із протестантів. Практично ніхто із них не отримав відповідного 

«конфесійного» виховання; натомість абсолютна більшість інформантів 

виховувалась в атеїстичних родинах. Можливо саме тому, на переконання 

учасників фокус-груп (з числа протестантів), кожна людина особисто 

приходить до Бога, і кожного Бог особисто міняє. В зазначеному контексті 

не випадковим є той факт, що основною ознакою християнина, диспутанти 

визначили своє повне духовне переродження після прийняття віри –

«народження згори», яке для кожного з них є цілком особистим актом. 

Загалом результати аналізу фокус-груп, дозволили виділити декілька 

типів та підтипів моделей духовно-релігійної ідентичності, в залежності від 

того, яка функція релігії є домінуючою для індивідів, а також – від 

«ранжування» інших функцій в системі їх цінностей (табл. 3.2.2). Крім того, 

aналітичними концептами у нас в дослідженні виступали структури 

життєвого досвіду, згідно концепції Ф.Шюце, які ми докладно уже 

розглядали вище (п. 2.2).  
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Табл. 3.2.2 
Моделі духовно-релігійної ідентичності,  

сформовані в різних конфесійних середовищах 
 

Тип моделі 
(умовна назва) 

Домінуюча 
функція релігії 

Загальна 
 хар-ка моделі 

Підтип 
моделі 
(умовна 
назва) 

Вагома 
функція 
релігії 

Типове 
конфесійне 
середовище 
поширення 

Афіліативна Компенсаторна намагання вирішити 
нагальні життєві 
проблеми за 
допомогою 
звернення до віри 

 Світоглядна протестанти 

Ортодоксальна Світоглядна становлення 
світогляду за 
постійної участі 
процесів рефлексії 

 оцінно-
нормативна 

православні 
Московського 
Патріархату 

Національна 
 
 

Оцінно-
нормативна 

узгодження 
релігійних 
переконань з 
національними 
переконаннями 

свідомо 
національний 

обрядово-
естетична  

православні 
Київського 
Патріархату 

   емоційно 
національний 
 

політико-
ідеологічна 

греко-
католики 

 
Охарактеризуємо ці моделі докладніше. 

 

Модель афіліативної духовно-релігійної ідентичності 

В моделі афіліативної духовно-релігійної ідентичності на перший план 

висувається намагання індивіда вирішити нагальні життєві проблеми за 

допомогою звернення до віри [217, с. 150-165]: «Я не мав ні сім’ ї, ні 

нормальної роботи. Я працював під землею в шахті проходчиком. Я не мав ні 

хати, я жив у гуртожитку, ні нормальних друзів, з якими тільки проводив 

час в барах і ресторанах» (фрагмент стенограми фокус-групи, м. Львів, 

протестанти). За даними наших фокус-груп, афіліативність найчастіше 

супроводжує процес релігійної конверсії протестантів. У формуванні даного 

типу духовно-релігійної ідентичності важливим моментом є зміна кола 

спілкування, внаслідок чого індивіди стають впевненішими у собі:  «І в один 

вечір Господь абсолютно змінив моє життя […]. І я запитую: «А як же 

дальше, як мої друзі?» Господь каже: «Я тобі дам нових друзів. Я тобі дам 

нове життя» (фрагмент стенограми фокус-групи, м. Львів, протестанти). 
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Відтак, входження в релігійну спільноту дозволяє налагодити міцні соціальні 

зв’язки та сформувати цілісний світогляд, що, в свою чергу, допомагає 

створити потужну систему психологічного захисту від повсякденних 

життєвих і особистих проблем. 

 

Модель ортодоксальної духовно-релігійної ідентичності 

Основними характеристиками ортодоксальної духовно-релігійної 

ідентичності є становлення світогляду, яке проходить за постійної участі 

процесів рефлексії. За даними фокус-групового дослідження, дана модель 

ідентичності формується, в першу чергу, в конфесійних спільнотах 

православних (Московський Патріархат). На момент проведення фокус-

групових дискусій у структурі їх життєвого досвіду диспутантів переважав 

такий процес, як інституційні взірці: «Я виросла в православній сім’ ї. З 

дитинства ходжу до церкви [...], тим більше, батько мій працює 

священослужителем. І вже сьомий рік працюю викладачем богословсько-

регентського відділення [...]. Також працювала регентом» (фрагмент 

стенограми фокус-групи, м. Кременець, православні, Московський 

Патріархат). При цьому приписи православ’я розглядаються як основа 

формування глибинної релігійної ідентичності, здатності переборювати 

труднощі існування і формування оточуючого світу за певними законами: 

«Був такий в 70-х роках в Америці монах, Серафім Роуз. Він казав: 

«Православіє –  це не релігія, це життя»... Тобто, виконуючи всі приписи в 

православії, ми тоді будемо називатися істинними православними» 

(фрагмент стенограми фокус-групи, м. Кременець, православні, Московський 

Патріархат). Водночас намагання жорстко слідувати взірцям не носить 

характеру «придушення» власної волі, адже все відбувається добровільно і 

навіть – всупереч обставинам: «Бабця моя із родини священників, дванадцять 

поколінь священників було […]. Але батько завідуючий кафедрою був, і 

виховувався я в атеїстичній сім’ ї[…]. Навчаючись в університеті [...] 

займався атеїстичною роботою [...]. Викладав різні предмети, але серед них 
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і основи наукового атеїзму [...]. Все оточення було атеїстичним [...]. [Але] 

були й серйозні розмови, вивчалася дуже серйозна література [...]. І таким 

чином Бог увійшов у моє серце, я став віруючою людиною» (фрагмент 

стенограми фокус-групи, м. Кременець, православні, Московський 

патріархат). На перший план висувається усвідомлення істинності обраного 

шляху, і вже у відповідності до цього формуються життєві цілі. Індивіди не 

відокремлюють своє духовне життя від «світського»: «Мав можливість, 

прийшовши до Бога, спілкуватися із представниками різних конфесій [...]. І 

прийшов до висновку, що все-таки істиною, вірною дорогою до спасіння –  до 

спасіння світу, не персонального спасіння, [є православіє]. І я мушу […] 

вірною дорогою йти і, можливо, світ стане, навіть через мене, на капелечку 

кращим» (фрагмент стенограми фокус-групи, м. Кременець, православні, 

Московський Патріархат). Традиційні релігійні канони в рамках даної моделі 

ідентичності сприймаються як центральний незмінний елемент буття взагалі 

і особистісної картини світу. 

 

Модель національної духовно-релігійної ідентичності 

Дана модель на перший план висуває можливість узгодити свої 

релігійні переконання з іншими ідеологічними компонентами свідомості, в 

першу чергу, з  національними переконаннями: «Якщо би зникла УГКЦ, у нас 

нації взагалі би не було. Прошу - це Схід маєте. Там немає національної 

Церкви» (фрагмент стенограми фокус-групи, м. Коломия, греко-католики), а 

також політичними поглядами, мораллю: «Якщо не будемо визнавати 

Христа, то[...] ми забудемо і про свою національну свідомість, про свою 

державність[...]. Ми не будемо дбати про свої покоління, про своїх 

нащадків» (фрагмент стенограми фокус-групи, м. Коломия, греко-католики). 

Національна духовно-релігійна ідентичність передбачає усвідомлення 

народної традиційної культури як «інтегральної складової культури нації, 

одного з найголовніших (поряд з мовою) її етноінтегруючих і 

етнооберігаючих показників і чинників» [323, с. 437]. 
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Для даної моделі характерною є «біографічна схема діяльності»: 

індивіди мають власні плани реалізації певних намірів у житті, плани 

становлення себе як особистості і намагаються їх втілити у життя. Поступове 

поглиблення релігійності представників цих середовищ відбувається на фоні 

традиційних практик, властивих їх родинам і найближчому оточенню: 

«Якраз на переломі  політичного нашого українського визнання[...] ми почали 

розуміти, нас почали вчити, що це таке греко-католицька Церква й почали 

ми боротися за неї [...]. Я думаю, що ми зробили все, що ми мали зробити. 

Тепер кожний робить більше[...]. Ну, як християнин, від того, що я греко-

католик, я маю моральне задоволення» (фрагмент стенограми фокус-групи, 

м. Коломия, греко-католики). Проте це не свідчить про «сліпе» підкорення 

інституційним взірцям. Навпаки – життєвий вибір індивідів є самостійним, 

хоча характер мотивацій його здійснення може бути найрізноманітнішим. Це 

дає підстави виділити на основі отриманих в ході проведення фокус-груп 

емпіричних даних два підтипи моделі національної духовно-релігійної 

ідентичності – свідомо національний та емоційно національний. 

Для свідомо національного підтипу національної духовно-релігійної 

ідентичності характерним є свідомий вибір індивідом «своєї» Церкви, 

переконаність у правильності свого вибору –  як в канонічному, так і в 

ідеологічному аспектах: «РПЦ як християнська Церква відрізняється від 

греко-католицької лише тим, що вона не є національною, бо всі решта 

канони християнства для мене є абсолютно однаковими» (фрагмент 

стенограми фокус-групи, м. Коломия, греко-католики). Представник 

спільноти усвідомлює свої життєві цілі: «Як виховаємо сім’ю у любові до 

Бога, у любови до своєї держави, то буде порядок в дійсності і в державі» 

(фрагмент стенограми фокус-групи, м. Коломия, греко-католики). Індивід 

намагається діяти відповідно до обраної системи цінностей; для нього 

важливими є поступовість прийняття рішень, розуміння, все глибше 

проникнення у сутність речей, праця над собою: «Національні традиції в 

нашій сім’ ї були. Через це у нас у родині не було питання Церкви. Ми завжди 
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ходили до церкви» (фрагмент стенограми фокус-групи, м. Коломия, греко-

католики). Джерелом формування даного підтипу національної моделі 

духовно-релігійної ідентичності у нас в дослідженні є конфесійна громада 

греко-католиків. 

Для емоційно національного підтипу національної духовно-релігійної 

ідентичності характерні емоційні характеристики індивідами свого 

духовного вибору. Канонічність і «національність» Церкви тут трактується , 

з одного боку, як певна історична тяглість: «Я притримуюся [саме] 

Православної Церкви, адже ж вона споконвіку є нашою...», а з іншого –  як  

уособлення психокультури соціуму: «В католицькій Церкві пішла музика, 

орган... А в нас воно є торжественно, набожно. І ми відчуваємо... 

задоволення, моральний віддих від того всього, що нас окружає» (фрагмент 

стенограми фокус-групи, м.Буськ, православні, Київський Патріархат). 

Поведінка індивідів в повсякденному житті (вербальна) узгоджується з 

певною системою духовних цінностей і переконань: «Ми ж Україна, в нас є 

своя держава, і в нас має бути своя Церква. Віра, Бог один, звичайно, але 

Церква в нас повинна бути наша, українська» (фрагмент стенограми фокус-

групи, м.Буськ, православні Київського Патріархату). Даний підтип моделі, 

за даними фокус-груп, найчастіше формується в середовищі православних 

Київського Патріархату. 

Що стосується ідеологічних орієнтацій учасників дискусій, зокрема, їх 

відображення при здійсненні політичного вибору, то тут можемо виділити 

такі чинники формування їх позиції: (мікро)соціокультурне середовище з 

притаманними йому орієнтаціями на християнські цінності; 

(макро)соціокультурне середовище «реального соціалізму», в умовах якого 

виховувались індивіди з усіма його позитивними та негативними рисами 

(«батьківська» турбота держави про своїх громадян; міф сильної, «единой и 

неделимой», слов’янської держави «Великая Русь»; тоталітаризм, в тому 

числі – відсутність права на свободу совісті тощо); вплив ідеології 

націоналізму (в т. ч. –  міф могутньої національної держави); вплив іміджу 
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суспільства ліберально-демократичних цінностей, іміджу «західного» стилю 

життя (в т. ч. –  міф сильної християнсько-протестантської держави на зразок 

Америки) у ситуації масового усвідомленого і неусвідомленого протесту 

проти тоталітарного розкладу суспільства за часів «застою».  

Зрозуміло, така «комбінація» чинників, що до того ж діє в 

«аномічному» контексті, тобто в суспільстві зі зруйнованими нормами та 

розбитими цінностями, в якому панує моральна, естетична і соціальна 

анархія [324, с. 59-63], не могла не породити певної суперечливості думок 

наших інформантів. Тому, розглядаючи інтерпретації учасників ФГД, що 

представляють різні конфесійні середовища, ми в першу чергу спробували 

виявити свідоцтва, які вказують на ставлення інформантів до тієї чи іншої 

форми суспільного ладу – як одного з важливих емпіричних показників їх 

політичного вибору, а відтак – спробувати побачити зв’язки між 

приналежністю індивідів до певної конфесійної громади та їх громадянською 

позицією. Остання, згідно нашої аналітичної схеми, яку було виведено з 

методики оцінки принципів суспільного ладу [268; 325]13, повинна 

проявлятися в свідоцтвах, що вказують на ототожнення учасниками ФГД 

«хорошого» суспільного ладу з канонічними цінностями ліберально-

демократичної ідеології або, навпаки – тоталітарним устроєм.  

Так, протестанти мають досить визначену, хоча дещо специфічну 

соціальну позицію. З одного боку, вони не хочуть вважати себе якимось 

«інакшими», ніж інші члени соціуму, тож постійно підкреслюють свою 

активну участь в житті суспільства. З іншого боку, представники даного 

конфесійного середовища відчувають свою певну окремішність, 

наголошуючи на постійній потребі охороняти Церкву і себе як її членів від 

проникнення «світських пожадливостей» (останнє, на їх думку, може 

загрожувати існуванню самої Церкви). Протестанти декларують 

толерантність до представників інших конфесій, водночас зауважуючи, що 

                                                 
13 Названа методика забезпечує оцінку значущості принципів організації форм соціально-економічного та 
соціокультурного устрою, зміст яких віддзеркалює специфіку ліберально-демократичної vs тоталітарної 
моделі організації суспільного життя 
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їхні «правила гри» дещо жорсткіші, ніж у інших християн (в першу чергу 

йдеться про самоконтроль).  

Православні Київського Патріархату декларують свою активну життєву 

позицію: «Віра без діл мертва, сказано в Євангелії», вкладаючи в це поняття 

не так участь у якихось суспільних акціях, як щоденну, буденну, на перший 

погляд, малопомітну роботу з виховання підростаючого покоління. Можливо 

саме тому, говорячи про негаразди сучасного життя (на які вони реагують 

надзвичайно болісно), вони висловлюють стурбованість проблемами молоді, 

а також становищем, в якому зараз опинилась народна освіта. Схожої точки 

зору дотримуються православні Московського Патріархату. Вони переконані, 

що потрібно «не мітингувати і протестувати, а працювати». В проблемах 

українського суспільства православні звинувачують не державу, а себе, 

вважаючи, що «те, що ми зараз маємо, ми заслужили своїми гріхами».  

Натомість греко-католики мають чіткішу життєву позицію. 

Незважаючи на те, що вони абсолютно переконані, що «ні одна волосина без 

Господнього благословення з тебе не впаде», вони знають й інше: «Ледачому 

нічого не буде подароване». А тому ведуть активне світське життя: мають 

сформовані погляди на сім’ю, на виховання дітей – не лише як добрих 

християн, але й як громадян: «Як буде лад у державі, буде лад і в сім’ ї»; 

займаються суспільно-політичною діяльністю: «Наша Церква – то є наша 

політика. Ми єдині в тому, що ми національна Церква».  

Життєва позиція учасників дискусій загалом корелює з їх політичними 

настановами. Так, що стосується політичної кризи, то християни-протестанти 

вважають, що ніякі «локальні» засоби не допоможуть доти, доки суспільство 

не відродиться духовно, «поки не почнеться пробудження». На їх думку, 

основним і дієвим засобом боротьби з соціальною несправедливістю, з 

порушенням законності, корупцією та іншими негативними явищами є 

молитва, яка й «рухає руку Божу», допомагаючи змінити ситуацію в країні, в 

світі і в особистих долях людей. Мотивації свого потенційного політичного 
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вибору учасники групи визначають у вигляді такої тріади: «толерантність 

віросповідання - мир в країні - благоустрій».  

По суті, схожу думку, щоправда «в розрізі» своєї конфесії, 

висловлюють православні Московського Патріархату. Вони переконані: для 

того, щоб життя повернулось на краще, «треба всім вернутися у єдину, 

соборну, апостольську Церкву. І тоді по Божій милості всі питання 

вирішаться, от і буде процвітати наша православна Україна, православна 

Русь». Попри це, така точка зору для православних  Московського 

Патріархату «не є перепоною діяльного впливу на життя суспільства». 

Тобто «якщо іде мітинг якийсь політичний, звичайно, православний туди не 

піде і не буде там нікого підтримувати, хоч там можуть бути самі такі 

благочестиві заклики. Але коли нападе, скажемо, ворог, отут православний 

зобов’язаний взяти в руки зброю, стати в лави захисників своєї землі і своєї 

віри». Тож оцінка диспутантами різного роду політичних збурень в Україні є 

негативною: на їх думку, це лише «боротьба за владу», «намагання темних 

сил дестабілізувати нетривку стабільність, яку ми маємо... скинути у прірву 

кровопролиття, громадянської війни». Більше того, виходячи з того, що коли 

Церква довго молиться за одну людину, представника влади, «це є велике 

діло», православні є прихильниками стабільності і порядку, постійної влади, 

яка подекуди у них асоціюється з монархічним суспільним устроєм. Саме за 

таку владу вони би в ідеалі голосували на виборах.  

Православні Київського Патріархату також негативно ставляться до 

соціальних збурень, вважаючи їх провокацією з боку тих, хто «зараз не може 

захопити влади», в усякому разі, допоки «чаша не переповнилася, не 

перелилася через вінця». Що стосується «мирного» шляху зміни суспільно-

політичної ситуації в Україні –  виборів, то тут учасники фокус-груп, на 

загал, сходяться на думці, що треба голосувати «за істинного християнина, 

бо все-таки йому християнська мораль не позволила би щось зробити 

поганого», однак реально поки що знаходяться в ситуації, яку можна 

означити, як «шукаю Людину».  
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Греко-католики на загал сходяться на тому, що держава має будуватись 

на засадах «здорового» націоналізму. Тому їх політичні симпатії на виборах 

завжди будуть на боці того кандидата, який відстоюватиме в найкращій мірі 

саме цей принцип. Водночас в цьому середовищі немає єдності щодо того, чи 

доцільно проводити акції непокори. На думку одних, такі кампанії частіше є 

недоречними і неконструктивними, оскільки вони є лише виявом боротьби за 

владу між тими, хто її на даний момент має, і тими, хто її прагне. Інші, 

навпаки, настроєні в цьому плані досить радикально.  

Загалом же, отримані свідчення учасників фокус-групових інтерв’ю 

вказують на наявність сумнівів, чи є демократія, яка виражається в діяльності 

певної системи політичних інститутів, достатнім гарантом нормального 

демократичного розвитку країни [326, с. 87], і навіть більше – на певну 

прихильність інформантів до цінностей та принципів організації соціуму 

тоталітарного взірця. Зокрема, можна з великою мірою ймовірності 

припустити, що диспутанти хочуть жити в суспільстві, де існує єдина сильна 

влада, яка сама видає закони і стежить за їх виконанням, при цьому в 

інтересах держави певні закони (зокрема, свобода совісті) можуть бути і 

порушені. Тут аж ніяк не йдеться про потребу в тоталітаризмі радянського 

зразка, ностальгію за абстрактною сильною рукою, а лише про те, що 

прихильність до тоталітарної моделі організації суспільного життя в 

свідомості віруючих ототожнюється з такою організацією соціально-

політичного устрою країни, при якому, з одного боку, «влада від Бога» 

ставить за мету не панування, а служіння, не самоствердження, а смирення і 

самопожертву, не відрив від «маси», а злиття з нею, не примус, а визнання 

свободи особистості [264, с. 101], а з іншого –  буде в найкращій мірі 

забезпечено впливовість і сила їх Церкви: «Я вірю, що якщо дасть Бог сили і 

наснаги [...], щоб таки наша українська християнська Церква Київського 

Патріархату [...] об’єднала під своїм крилом всі Церкви, і щоб в нашому 

українському народі не було різних течій»; «Я думаю, що ми всі повинні 

звернутися до того, щоб ми були християнами і згуртувалися навколо 
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Київського Патріархату» (фрагменти фокус-груп в середовищах 

представників громад УПЦ КП); «Є дві Церкви в Україні, які мають бути 

визнані, бо так історично склалося. Але у нас ще нема національної 

Православної Церкви [...]. Вона ще не несе ту всю повноту національної ідеї, 

що несе УГКЦ»;  «Була би одна Церква, і не треба нам було би [...] греко-

католицької, православної, зі всякими розкладками і з цим усім. В нас була би 

одна Церква, всі люди були би нормальними християнами і ніхто би про ці 

речі не думав» (фрагменти фокус-груп в середовищах представників громад 

УГКЦ). Іншими словами, тут ідеться про пошук рівноваги між двома 

інстинктами – колективізму та індивідуалізму, «на якому обидва інстинкти 

знайдуть своє гармонійне задоволення» [62, с. 204].  

Втім, дану ситуацію можна розглянути і в іншому вимірі. Так, говорячи 

про взаємозв’язок між конфесійним вибором і політичними орієнтаціями, ми 

не повинні забувати, що мова тут може йти не стільки про сьогоденні 

проблеми, яким політичні організації приділяють найбільшу увагу, скільки 

про ідеї універсального змісту, глобальні –  як на погляд конкретного 

соціуму –  проблеми, займатися якими політична організація може лише тоді, 

коли організація релігійна виявляє свою неспроможність у цій сфері. І саме 

тоді, коли віра втілюється в Церкві, а національна містика – в політиці, може 

відбутися «вмішаніє світських людей до справ церковної управи» [327, с. 8]. 

Іншими словами: з привласненням світською елітою функцій еліти духовної, 

відкриваються широкі можливості до впровадження тоталітаризму в 

політичному устрої держави.  

Здавалось би, результати наших досліджень спростовують гіпотезу про 

наявність кореляції між конфесійною приналежністю і національно-

політичними орієнтаціями. І якщо відсутність розбіжностей у політичному 

виборі греко-католиків та «незалежних від Москви» православних може бути 

пояснена без особливих труднощів, то ідентичні політичні орієнтації так 

званих «москвофілів» свідчать, що звинувачення на їхню адресу обумовлені 

швидше за все наявними стереотипами, намаганням відмежуватися від 
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«московства» і знайти винних у нинішніх негараздах, ніж тверезою оцінкою 

сучасної ситуації. Хоча, імовірно, про деяку різницю в політичних поглядах 

між вірними УПЦ МП західноукраїнського регіону від поглядів вірних цієї ж 

Церкви загалом по Україні говорити все ж таки можна, позаяк на 

формування обличчя Церкви в Україні помітно впливає фактор 

приналежності до неї потужної частки російського та російськомовного 

населення держави. Що стосується вірних-українців, то не можна сказати, що 

вони є далекими від українських національних проблем, хоча тут помітна 

схильність розглядати ці проблеми у східнослов’янському православному 

контексті –  на це  вказують матеріали фокус-груп.  

Однак, отримані результати можна проінтерпретувати й по-іншому, 

скажімо так, як це робить В.Єленський, «розводячи» поняття «високої 

політики» (де знаходять своє розв’язання серйозні соціально-політичні 

питання) і «політики низької» (пов’язаною з партійною боротьбою, 

використанням брудних технологій). Природно, що участь релігійних 

інституцій у першому випадку сприймається головно позитивно, на відміну 

від другого [328, с. 15]. Тож цілком можливо, що традиційна «одностайність» 

галицьких християн при голосуванні на виборах, пояснюється такою 

моделлю електоральної поведінки, при якій будь-які вибори не асоціюються 

з високою політикою, а тому до них можна підходити формально, діючи 

ситуативно і особливо не пов’язуючи заповнення бюлетеня зі своїми 

справжніми ідеологічними переконаннями.  

До сказаного лише додамо, що отримані в результаті проведення 

фокус-груп свідчення лягли в основу конструювання робочих гіпотез 

дослідження pегіонально-конфесійних аспектів суспільно-політичного життя 

сучасної України, а саме: 

1. Рівень суспільно-політичної активності приналежних до тих чи інших 

релігійних конфесій залежить від мережі факторів, які, в свою чергу, є 

різноплановими та можуть мати прямі й непрямі впливи на поведінку людей 

в політичній сфері. 
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2. Конфесійна приналежність є одним з потужних факторів впливу на 

рівень суспільно-політичної активності людей. Водночас, враховуючи 

залежність зазначеної активності від мережі факторів, ми припускаємо, що 

регіоналізм є також важливим чинником формування мисленнєво-

діяльнісних актів громадян України в контексті політичного життя 

суспільства. 

3. В рамках дії мережі різнопланових та різнозмістовних факторів на 

рівень суспільно-політичної активності людей, які є вірними тих чи інших 

Церков, спостерігатимемо баланс у силі їхніх прямих та непрямих впливів на 

зазначений показник. 

4. В цілому ми можемо говорити про не дуже високий рівень включення 

представників різних конфесійних спільнот у суспільно-політичне життя 

сучасного українського суспільства. На зазначений рівень незначною мірою 

впливатимуть й інші чинники, наприклад, регіоналізм 14. 

На завершення, повертаючись до питання щодо перспектив 

впровадження «державної» моделі державно-церковних відносин в Україні, 

зазначимо, що на перший погляд начебто видається, що ця модель містить 

певну загрозу для українського соціуму, який є досить різноманітним у 

конфесійному аспекті. Відтак за умови різкого впровадження вона може 

виявитись конфліктогенною і загострити вже існуючі соціальні проблеми, 

пов’язані з регіональною неоднорідністю України та пошуками ідентичності 

індивідів. І не лише конфесійної, але й культурної, етнічної, політичної тощо. 

Така ситуація, у свою чергу, може призвести до протистояння 

ідентифікаційних утворень типу «ми» і «вони», а відтак –  утруднити процеси 

солідаризації в українському суспільстві та інтенсифікувати спрямовані на 

усвідомлення і окреслення меж «своїх» та «інших» сегментів соціального 

простору [286, с. 142-145]. Відтак начебто напрошується висновок про 

                                                 
14 Перевірку сформульованих гіпотез із використанням даних статистичного соціологічного дослідження 
«Львів, Донецьк, Київ, Житомир, Херсон...», через моделювання структурними рівняннями, було здійснено 
В. Сусаком  в рамках нашої спільної публікації «Регіонально-конфесійні аспекти суспільно-політичного 
життя сучасної України в дзеркалі методології моделювання структурними рівняннями», опублікованої в 
журналі «Соціологія: теорія, методи, маркетинг», 2015, № 1.  
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доцільність моделі «відділення» (Церкви від держави). Однак, і модель 

«відділення» також не задовольняє багатьох очікувань українських громадян, 

які прагнуть до (ре)конструювання (хай навіть дещо «штучного») 

національної ідентичності за підтримки «легітимного» ідейно-духовного 

наставника. Більше того, намітилась тенденція до появи все сильнішої 

суспільної потреби у проголошенні на державному рівні єдино «правильної» 

ідеології, тобто базованій на апріорно істинних цінностях, які всім зрозумілі і 

обговоренню не підлягають. В цьому випадку особливо актуалізуються 

традиційні цінності. Їх збереження та відродження у сучасному житті 

українців може постати як дієвий чинник збагачення духовності сучасної 

людини, адже «усе те, що не втратило зв’язку з […] потребами сучасника, не 

тільки продовжує жити й функціонувати, але й набуває […] ширший, ніж 

раніше культурний резонанс» [329, с. 413].  

Таким чином, обираючи між національною моделлю та моделлю 

відділення на користь останньої, ми повинні бути свідомі того, що в такий 

спосіб практично невикористаними залишаються можливості релігії як 

ефективної технології згуртування суспільства. Натомість, за такого вибору, 

зростає ризик використання силових методів розв’язання соціальних 

протиріч в українському соціумі, який все ясніше усвідомлює, що будь-яка 

національна ідея, в тому числі й українська, не може ґрунтуватися виключно 

на етнічній основі (хоча саме етнічна єдність є органічною першоознакою 

гуманістичного характеру цієї ідеї) [248, с. 106], а «сама по собі думка про 

національність ще не може довести людей до волі й правди […]. Треба 

шукати всесвітньої правди» [330, с. 322]. До українців поступово приходить 

усвідомлення того, що «коли Україна хоче вийти зі стану провінції, мусить 

витворити в собі, крім волі до влади, ту велику всеобіймаючу ідею, ідею 

духового, економічного і політичного опанування нації. Без такої ідеї «ми все 

лишимося нацією уярмленою, провінцією, народом, що житиме роздвоєною 

душею, не в стані витворити збірної волі» [271, с. 325]. Тож, гадаємо, на 

даному етапі розвитку українського суспільства варто говорити не стільки 
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про недоречність, скільки про передчасність впровадження «національної» 

моделі взаємовідносин «Церква – держава» в Україні. Водночас варто 

зауважити, що усе вище сказане фіксує лише певного роду тенденції, які не є 

вираженими в тій мірі, щоб говорити про якусь сформовану колективну 

думку; особливо слід звернути увагу на відсутність в учасників дискусій 

чіткої мотивації для здійснення християнами політичного вибору у сенсі 

«високої політики». Загалом же можемо констатувати, що конфесійне 

середовище не надає індивіду послідовної системи нормативів поведінки, яка 

б не містила внутрішніх протиріч.  

Що ж стосується самого феномену конфесійної громади, то дана 

організаційна форма релігійного життя  в сучасних умовах все виразніше 

виявляє ознаки соціального утворення, що характеризується наявністю 

відповідних соціальних норм та зразків поведінки, які приймаються 

індивідами та скеровують певним чином їхню діяльність. Враховуючи, що 

сучасне українське суспільство є полікультурним, яке розвивається у великій 

мірі у результаті міграцій з периферії до центру, бачиться закономірним, що 

серед тих, хто активно відвідує церкву, є багато тих, хто потребує підтримки 

у їх соціальній адаптації до життя в нових умовах, зокрема, у формуванні 

соціальних відносин в новому середовищі та встановленні нових стійких 

зв’язків [331, с. 119]. Саме можливість у разі потреби відвідувати церкву для 

здійснення згідно зі своєю вірою релігійних обрядів виступає в цьому 

випадку одним із індикаторів успішної інтеграції [248, с. 127]. З іншого боку, 

колишні мешканці сіл і маленьких містечок, стаючи городянами, вносять свої 

корективи в життя міста, в тому числі «допомагаючи» Церкві у розширенні її 

впливу. Водночас якщо подивитись на проблему в ширшому вимірі, то маємо 

достатньо підстав охарактеризувати конфесійну громаду як соціальний 

організм, здатний наділити її членів почуттям солідарності і приналежності 

до спільноти і в такий спосіб впорядковувати їх життя не лише в межах 

локальної спільноти, але й суспільства загалом.  
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У підсумку зазначимо: будь-яка ідея (в тому числі й українська 

національна), якою б всеохоплюючою і загальновизнаною вона не стала у 

майбутньому, на момент її формулювання є прийнятною лише для окремої 

спільноти, яка її підтримує і втілює в життя. Відтак зіграти роль 

консолідуючого чинника в Україні теоретично може кожна з наявних в ній 

Церков, і лише від них залежить, чи ця роль котрійсь із них дістанеться. 

Таким чином, взявши на себе відповідальність за формування новітньої 

української ідентичності, Церква зможе постати як вагомий чинник 

консолідації української нації. Безумовно, реалізація висловлених ідей 

потребує –  в кожному окремому випадку –  їх підтримки українськими 

громадянами, в тому числі, і в процесі політичного волевиявлення. І якщо 

з’являться реальні пропозиції в цьому плані з боку Церкви, можна 

сподіватися результативного громадянського діалогу в Україні та, як 

наслідок, посилення вже реально фіксованої тенденції до конвергенції 

ідеологічних орієнтацій християн різних конфесій. Результативність такого 

діалогу у значній мірі залежатиме від того, яку позицію у його веденні займе 

молодь. 

 

3.2.2. Реформування структурно-організаційних засад суспільно-

релігійних об’єднань молоді 

Останні десятиліття внесли в соціальне поле України цілком нові 

явища, які в різний спосіб змінили життя окремих людей, етнічних, 

національних утворень та суспільства в цілому. Однак, мабуть найсуттєвіші 

зміни відбулись в молодіжному середовищі, в якому процес формування 

особистості збігається з критичним осмисленням досвіду попередніх 

поколінь.  

Молодим людям, тим, кому сьогодні 17-30 років, вже не довелось 

проходити через жорстку систему комуністичного виховання, як їх батькам 

чи навіть старшим братам і сестрам. Натомість на них покладено місію з 

відновлення системи духовних традицій, свого роду колективної пам’яті, 
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котра акумулює міжпоколінну етнокультурну інформацію, виступаючи 

одним із вагомих чинників стабілізації етносу. Ця місія є дуже 

відповідальною і, водночас, складною для виконання. З одного боку, саме 

«молодша генерація […] повинна […] ломити нові стежки в пралісі нашої 

духовости» [264, с. 68]. З іншого, це за сучасних умов часто зробити дуже 

складно, адже молоде покоління українців отримало непривабливу спадщину 

«духовного Чорнобиля», яка виявляється не лише у окремих деформаціях, 

хибах у вихованні, морально-етичних, світоглядно-правових засад, але й у 

порушеннях фундаментальних позицій і ціннісних орієнтацій [263, с. 390], 

характерних для аномічного суспільства з його моральною, естетичною та 

соціальною анархією [324, с. 59-63], яка позбавляє індивіда регулюючого 

впливу [332, с. 43-47]. До характерних рис сучасного аномічного суспільства 

також належать зростання релігійності населення, масові відвідування 

церков, участь у відправленні релігійних обрядів, однак, часто за відсутності 

глибокої релігійної віри, розповсюдженість свого роду моди на зовнішню 

релігійність і релігійну поведінку [333, с. 7]. 

Аномічність українського суспільства на зламі тисячоліть особливо 

проявляється в умовах міста, яке сучасні урбаністи вслід за М.Кастельсом 

називають «невпорядкованими джунглями», і в якому людині доводиться 

постійно боротися за виживання як особистості, шукати і відстоювати своє 

місце в житті. По суті єдине, що вона може протиставити цій ситуації – це 

формувати нову стійку ідентичність, що в урбаністичному контексті 

трактується як рух опору, як реакція на несприятливі соціокультурні умови 

[334, с. 146]. Водночас гетерогенність міського соціокультурного простору 

передбачає великі можливості для реалізації життєвих планів, для 

формування духовно зрілої особи, надає перспективу особистісного 

зростання, створює умови до самостійності і внутрішньої диференціації [120, 

с. 50-52]. Середовище міста є сприятливим для реалізації основної соціальної 

потреби молоді – потреби у комунікаціях. Саме у місті будь-який 

незнайомець може стати «потенційним другом» [335], який введе юнака чи 
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дівчину в нове соціальне середовище. В ході нових комунікацій молода 

людина отримує нагоду ознайомитися з різними субкультурними групами з 

подальшою перспективою входження в них [45, с. 552-553], а умови 

соціальної перехідності активізують рефлективні здатності свідомості 

молоді, адже розпад колишніх орієнтирів поведінки стимулює творчу 

активність, робить все більш активними, незалежним їх думки, оцінки 

погляди [248, с. 144]. Однак, чи зможе молода людина в повній мірі 

розпорядитися наданими містом можливостями, залежить від багатьох 

чинників, зокрема, від того в якому середовищі відбувається процес 

формування особистості.  

Усвідомлюючи, що релігійна ідентичність закріплюється, якщо 

віруючий стає членом референтної групи, тобто первинної релігійної 

громади [204, с. 120], Церкви різних конфесій в Україні активізували свій 

вплив на молодь, формуючи відповідні структури молодіжного 

душпастирства та розробляючи програми дій молодіжного Апостоляту, які 

включають формування молодіжних парафіяльних груп, ініціацію та 

допомогу у створенні молодіжних духовних центрів, вишколи молодіжних 

християнських аніматорів (лідерів), організацію мистецько-духовних 

програм та конкурсів тощо [336, с. 239-245]. Крім того, в сучасних великих 

містах Церкви створюють відповідні організаційні форми релігійного життя 

– специфічні суспільно-релігійні молодіжні об’єднання, за допомогою яких 

намагаються відтворювати і розповсюджувати певні дії, взірці та норми. В 

даному контексті виділимо такі три моменти.  

По-перше, в Україні відроджено традицію функціонування вищого 

навчального закладу, що надає одночасно класичну (світську) та релігійну 

освіту та зорієнтований у виховній діяльності на збереження й розвиток 

української духовної культури. Традиція формування таких закладів в 

Україні бере свій початок ще з ХVІ ст. Саме тоді у великих містах (Острог, 

Львів, Київ) було засновано вищі школи, які, вийшовши поза програму 

«свобідних» наук (знання латинської мови, загальна літературна ерудиція 
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тощо), брали під увагу вищі студії, особливо богослов’я, маючи на меті 

«піднести рівень знання вищих класів громадянства і підготувати кращих 

духівників, учителів, письменників тощо» [312, с. 138-143]. Відновлення 

даної традиції відбувалось наприкінці 20-х рр. минулого століття, коли у 

1929 р. з ініціативи Митрополита Андрея Шептицького було засновано «на 

базі від давен-давна існуючої Греко-католицької Духовної Семінарії, 

богословську Академію з філософським і богословським факультетами […]. 

Між іншим завданням Академії було підготовити кандидатів до майбутньої 

наукової праці» [337, с. 492]. Зрозуміло, що з приходом радянської влади 

такий заклад не міг продовжувати свого існування. Вдруге відродити 

традицію формування в Україні вищих навчальних закладів, що поєднують 

світську та релігійну освіту, спробували наприкінці 1990-х років у Львові, і 

ця спроба виявилась вдалою. Йдеться про Український католицький 

університет, який отримавши вищий ступінь акредитації, поступово 

перетворився із специфічного вузькоспеціалізованого закладу на один із 

найпопулярніших (особливо на західних теренах) вишів, значно підвищивши 

свій статус. Подібні заклади, поступово з’являються і в інших містах України 

(Інститут ім. св. Т. Аквінського у Києві, Школа Апостольства Мирян ім. С. 

Шульмінського в Одесі та інші). Окрім можливості студіювати богословські 

дисципліни та отримувати фахову підготовку високого рівня, вони 

зорієнтовані на те, щоб дати змогу молодій людині розпізнати своє 

покликання до соціального служіння.  Aбітурієнтів цих закладів приваблює і 

цілковита «прозорість» вступної кампанії, і високі моральні якості 

керівництва ВНЗ та його викладацького складу. Таким чином, можемо 

говорити про формування якісно нової форми організації релігійного [260].  

По-друге, Церква посилила свій вплив на виховання наймолодших 

українців та активізувала роботу у соціальній сфері15. Церкви різних 

конфесій активно проводять роботу серед дітей та підлітків, створюючи 

недільні катехитичні школи, куруючи дитячі громадські організації 

                                                 
15 Див. докладніше: http://old.niss.gov.ua/MONITOR/february2009/9 
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(«Пласт»), виступаючи в ролі організатора літніх дитячих християнських 

таборів. Об’єктом особливої уваги Церкви є діти-сироти, діти-безпритульні 

та діти з особливими потребами, діти трудових мігрантів тощо. І це також 

дань традиції: згадаймо лише, як у 20-30 рр. минулого століття Українська 

Греко-Католицька Церква (і особисто Митрополит Андрей Шептицький) 

духовно та матеріально опікувалася вдовами, багатодітними родинами, 

особами, постраждалими від стихійних лих, інвалідами війни тощо [51, с. 

213]. На даному етапі такого роду допомога здійснюється переважно через 

спеціальні благодійні фонди та організації, прикладом чого може бути 

успішна діяльність Міжнародного благодійного фонду «Карітас України» в 

рамках програм допомоги сім’ям, дітям та молоді 16, і про що докладніше 

говоритимемо згодом, у Розділі V. 

По-третє, активно триває процес інституціоналізації існуючих в 

українських містах громадських молодіжних суспільно-релігійних 

організацій. Так, вже завершились первинні інституційні процеси в 

організації «Українська молодь –  Христові»17. На разі вона представляє 

собою цілісну впливову структуру, яка пройшла всі необхідні етапи і 

виконала всі вимоги для того, щоб стати частиною інституту молодіжних 

організацій в Україні. Зокрема, в організації сформовано статусну і рольову 

систему, діє система контролю, з’явилися перспективні напрямки, які мають 

визначити майбутню діяльність організації на шляху поширення її впливу на 

всю Україну: праця серед молоді; допомога бідним; поглиблена молитва і 

вивчення Святого Письма; група преси, перекладу й видавництва тощо. На 

даний момент «Українська молодь – Христові» знаходиться в стадії 

вторинної інституалізації і має значні перспективи бути оформленою в 

окремий специфічний соціокультурний інститут [338, с. 661].  

Потужні інституційні трансформації Церкви в Україні не могли не 

позначитись на ціннісних орієнтаціях молоді, на їх мріях, прагненнях, 

                                                 
16 Див. докладніше на сайті організації: 
 http://www.caritas-ua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=492&Itemid=88&lang=uk 
17 Див. докладніше на сайті організації: http://dyvensvit.org/reference/7103.html 
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життєвих стратегіях. Це, зокрема, підтверджують результати дослідницького 

проекту культурно-релігійної проблематики «Духовно-релігійні орієнтації 

сучасної української молоді: Захід, Центр, Південь-Схід», виконаного за 

участю автора (ДОДАТОК А). Проект здійснювався у два етапи. На 

першому, який відбувся у 1999-2000 рр. у співпраці львівських, київських, 

одеських та дніпропетровських соціологів, вдалось встановити головні 

ціннісні пріоритети сучасної української молоді та вирізнити основні моделі 

її релігійної ідентичності [217, с. 98-121]. Повторні «заміри» здійснено у 

2007р.; на цьому етапі реалізації проекту до нього долучилися партнери з 

Донецька та Херсона, а увагу дослідницької групи було зосереджено, 

головним чином, на вивченні особливостей середовищ формування духовно-

релігійної ідентичності української молоді [339, с. 58-63] та аналізі процесів 

релігійної конверсії молодої людини в сучасному суспільстві [257]. Позаяк 

дослідження мало крос-культурний характер (проект охопив шість великих 

міст, які є регіональними центрами в Україні, а саме: Львів, Київ, 

Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Херсон), його дані аналізувались на обох 

етапах з урахуванням регіонального чинника [258].   

Основним джерелом інформації в дослідженні стали  автобіографії 

молодих людей. Автобіографія в даному випадку розглядалася як вираз 

суб’єктивного життєвого досвіду індивіда, тобто є не стільки біографією, 

скільки способом його «самопредставлення». Йдеться про текстову 

інформацію, яка створюється безпосередньо для дослідницьких цілей і 

підлягає подальшому аналізу як письмовий документ: молодим людям було 

запропоновано написати свою біографію, розповівши якомога більше про 

себе, про шлях свого особистого духовного становлення. На кожному етапі 

проекту було отримано понад 70 спеціально створених, вербальних 

письмових неофіційних особистих документів, які містять велику кількість 

детальних відомостей про життя сучасних молодих людей, що проживають в 

містах – великих регіональних центрах України, а отже, можуть виступати 

джерелом вираження групової ідентичності в її індивідуальних виявах. І хоча 
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студентство великих навчальних центрів включає в себе представників 

«провінції» регіону, обраний підхід до обґрунтування кількості випадків 

враховує урбаністичний контекст досліджуваних процесів, позаяк 

соціалізація студентства, навіть «приїжджого», відбувається, головним 

чином, в умовах великого міста, де молоді люди навчаються.  

Відбір осіб, які надавали свідчення, відбувався з урахуванням типології 

інформантів, прийнятої на даний момент в соціології, згідно якої розрізняють 

типових представників (зразок широких мас населення), маргіналів (які 

уособлюють конфлікт двох культур), екстремалів (як нехарактерний, але 

яскравий прояв певної тенденції), видатних осіб (які суттєво вплинули на 

певну епоху чи розвиток певної галузі) [207, с. 153]. Відповідно до даної 

класифікації, усі інформанти мали відноситись до першої групи. Однак, 

виходячи із тематики дослідження, ми їх умовно розділи на дві підгрупи, 

означивши їх таким чином: «типові представники» (студенти вищих 

навчальних закладів) та «нетипові представники» (студенти навчальних 

закладів релігійно-гуманітарного спрямування). Такий поділ було зумовлено 

низкою міркувань щодо можливих варіантів інтерпретації духовності.  

Так, при вибудовуванні дослідницької стратегії, ми виходили з того, що 

можливим є як «релігійний», так і «соціальний» варіанти інтерпретації 

духовності, причому кожен з них – у «формальному» і «ціннісно-

пошуковому» аспектах. За умови фіксації на соціальному як визначальному 

отримуємо певну спрямованість інтерпретації «духовності» та «релігійності»: 

«духовність» як слідування вічним цінностям (інваріанти –  принципи 

гуманності, альтруїзм, природа людини тощо); релігійність – пояснення 

«соціальної» духовності вищим началом. В другому випадку  відбувається 

фіксація на релігійному, тобто  «духовність» пов’язується безпосередньо з 

такою категорією як «віра». Остання, витлумачена «аналітично», виступає як 

варіант світогляду –  відсторонене сприйняття чогось в якості об’єкта віри; у 

«голістичному» ж фокусі – віра є виразом співвідношення цілої людини з 

цілим світу, що ставить на перше місце «дію у вірі». У цьому аспекті 
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морально-етичний вимір соціального постає як безпосередня актуалізація 

віри, яка проявляється через дію, у модусі, визначеному традицією. Остання 

при цьому не стільки твориться, скільки «відтворюється» у процесі 

безпосереднього спілкування, здійснюючи свій вплив лише за умови 

включення в неї і може виступати, з одного боку, як сукупність духовно-

релігійних чи соціальних практик, а з іншого –  мати подвійний контекст:  

по-перше, як спосіб включення у світ людини, а по-друге –  як набір певних 

ритуальних форм, який вона оцінює та які мало стосуються її повсякденного 

буття. Традиція та варіанти її відтворення проявляються через модус 

включення, зафіксований у певних символах. Таким чином, на наше 

переконання, ми не можемо визначати суто духовно-релігійні чи суто 

духовно-соціальні символи внаслідок їх одночасної присутності у 

суспільному житті, а повинні лише встановити варіант їх інтерпретації та 

взаємообумовленості у конкретному людському бутті. Ці варіанти 

включення та інтерпретації описуються за допомогою двох формул (умовно): 

«соціально фіксована» людина (у нас в дослідженні студент «звичайного» 

ВНЗ) та «релігійно фіксована» людина (студент ВНЗ релігійно-гуманітарного 

спрямування). Середовище їх існування тлумачиться нами як два 

непорівнювані (або порівнювані лише «аналітично») світи, і в межах яких 

інший інтерпретується (або сприймається) у свій спосіб. Велика роль тут 

відводиться мікросоціальному середовищу, тобто тим особам, з якими 

індивід комунікує (соціальне середовище як «місце зустрічі») чи спілкується 

(«бачиться»).  

Вже на етапі первинного аналізу тексти автобіографій дають 

можливість побачити, як брак зовнішніх успіхів, брак ефективності дії (а 

вони завжди мають місце в молодому віці) автоматично скріплюють 

звернення молодого українця до свого внутрішнього світу, водночас 

поглиблюючи його «родинні» почуття. Індивід, «замкнутий в собі, 

ізольований в своїй самотності […], бувши соціальною істотою, мусить 

затужити за спільнотою, адже він почувається добре тільки в малому гурті: 
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своєї громади, безпосереднього свого оточення» [340, с. 215]. Водночас, хоча 

соціальна спільнота є одним із вагомих чинників організації і самоорганізації 

сучасного соціуму, принципи її функціонування будуть дещо видозміненими, 

у порівняні з тими, що мали місце навіть відносно недавно, декілька 

десятиліть тому назад. Йдеться про інтенсифікацію процесів «розпаду-

злиття», в рамках яких відбувається часте об’єднання соціальних груп у 

сповненій для них значення формі, що супроводжується такою ж очевидною 

для цих груп тенденцією до розпаду (або часткового розпаду) лише для 

переформування в нові, але також в непостійні комбінації. Це відбувається на 

тлі зростаючої «індивідуалізації індивіда» внаслідок соціальної та 

економічної мобільності, швидкоплинних контактів, котрі диктуються 

темпом життя, сегрегації соціальних кіл внаслідок подальшої диференціації 

та породжуваної цим відчуттями ізоляції, свободи та пересиченої 

ментальності [141, с. 54-55]. 

Сказане можна проінтерпретувати і в контексті «теорії хаосу». Йдеться 

про те, що аналізуючи будь-який дискурс, ми отримуємо змогу пояснювати 

певні явища шляхом реконструювання фрагментів історії, розглядаючи їх як 

елементи динамічної системи, в якій існує залежність від початкових умов. 

Таким чином, ми отримуємо нагоду спостерігати «петлі зворотного зв’язку», 

які здатні реально впливати на соціальні процеси і вносити в них зміни [341, 

с. 21-24]. В нашому випадку такі «петлі» можуть бути зумовлені різницею у 

релігійних традиціях окремих регіонів України, а отже – у особливостях 

процесу інкультурації наших інформантів.  

Усвідомлюючи, що регіон проживання – це важливий фактор, який 

заздалегідь визначає стиль мислення, емоції, повсякденні реальні реакції 

індивідів і який здатен значно стримувати (чи нейтралізувати ) вплив інших 

чинників [248, с. 65], формуючи відмінні одна від одної культурні та 

інституційні моделі, і де панує різне розуміння того, що є «суспільним 

благом» [342, с. 386], вважаємо необхідним проаналізувати деякі регіональні 
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особливості процесів формування духовно-релігійної ідентичності молодих 

мешканців сучасних міст українських Заходу, Центру, Сходу та Півдня. 

 Галицька молодь (Львів). Духовні шукання молодих львів’ян 

проходять за участі різних агентів соціалізації, які формують дві умовні 

групи. Перша має переважно світський характер: сім’я, дитячий садок, 

школа, вищий навчальний заклад; друга –  переважно релігійний: священик 

як особа, катехитична школа, молодіжна релігійна організація, Український 

католицький університет. При цьому виявлено два типи зв’язків між 

агентами соціалізації, які умовно можна означити як «гармонійний» та 

«дисонуючий». В першому випадку системи цінностей, норм та зразків 

поведінки на різних етапах соціалізації є близькими, в другому –  суттєво 

різняться, що викликає у молодої людини відчуття дискомфорту, власної 

«загубленості», непотрібності. Обидва типи зв’язку є результатами певного 

досвіду індивіда, в житті якого «різні обстановки змінюють одна одну [...], 

наступні переймають дещо від попередніх. Із переходом особи від однієї 

обстановки до іншої її світ, її середовище розширюється або звужується [...]. 

Дезінтегрований внутрішній світ, світ, елементи якого не взаємодіють один з 

одним, є водночас і ознакою, і причиною роздвоєння особистості [...]. І 

навпаки, повністю довершена особистість формується лише тоді, коли досвід 

є інтегрованим » [134, с. 42]. 

Будучи дезінтегрованою, дезорієнтованою в аномічному соціумі, 

молода людина починає шукати зовнішньої підтримки у своїх духовних 

шуканнях, намагаючись увійти до молодіжного суспільно-релігійного 

об’єднання (т.зв. модель комунікативної конверсії, про що докладніше 

згодом). Сказане, однак, не означає, що остання в даному контексті постає як 

референтна група чи, тим більше –  як простір формування по-справжньому 

глибинної релігійної ідентичності. Йдеться лише про прагнення молодої 

людини «до життя в малому гурті, спаяному теплом, сердешністю взаємин» 

[343, с. 87], про пошук нею соціальної групи, що складається з осіб зі 

спорідненою системою життєвих цінностей, здатної захистити від загроз 
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сучасного світу та «встановити порядок у первіснім душевнім хаосі, надати 

ясні форми природному станові душ» [344, с. 98].  

Наведемо декілька типових свідчень. 

«Вступивши до Українського католицького університету, я розпочала 

ще один етап мого росту і пізнання світу. Тут я зрозуміла, що знання і 

прагнення дійсно цінуються; що викладачі зацікавлені у студентах зі 

стійкою детермінацією і старанням, пізнавальними інтересом. І це, власне, 

допомагає мені ще більше відкриватися, бути щирою, відкритою, самою 

собою» (К., дів., 20 р., Львів: «гармонійний» зв’язок);  

«Під час шкільних років, хоч не було однодумців у школі, я їх все ж 

знайшла. Хто шукає, той заходить. Моя сестричка привела мене до одної 

дуже чудової організації – «Українська молодь  - Христові». У цій організації 

я змогла знайти справжніх друзів, які розуміли мене. У цій організації я дуже 

багато почерпнула для себе, що використовую і зараз у житті. Тут для 

реабілітації від попередніх проблем є все, просто цього треба прагнути» (С., 

дів., 19 р., Львів: «дисонуючий» зв’язок). 

Як бачимо, прагнення молодих львів’ян увійти в молодіжну релігійну 

спільноту у значній мірі зумовлено не так власне релігійними шуканнями 

індивіда, як пошуками «свого» середовища. При цьому слід враховувати, що 

величина соціальної групи суттєво впливає на її внутрішню структуру. 

Зокрема, обмеження розмірів церковно-правового об’єднання, громади, 

такими межами, щоб її члени могли особисто знати один одного і, отже, 

взаємно оцінювати і контролювати, посилює її вплив на індивіда [50, с. 388]. 

Зрозуміло, що «типова» міська (при)церковна (церковно-територіальна) 

громада не відповідає означеним вимогам, а отже, не володіє необхідною 

системою заохочень та санкцій, позбавленої внутрішніх суперечностей, яка б 

однозначно сприймалась і приймалась молоддю. Натомість, як видно із 

матеріалів нашого дослідження, великий соціальний потенціал мають 

молодіжні суспільно-релігійні об’єднання (на зразок «Українська молодь – 

Христові»). Саме такі спільноти, можуть в перспективі стати чинником 
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гармонізації життя молодого галичанина, як в духовному, так і в соціальному 

вимірах, адаптувавши релігійну традицію Галичини до потреб та духовних 

запитів молодої людини. Більше того, саме існування і розвиток такого роду 

спільнот може до певної міри слугувати гарантією того, що значна кількість 

представників галицького юнацтва уже не залишається сам на сам зі своїми 

проблемами, а отримує суттєву духовну та соціальну підтримку з боку 

Церкви. В цьому випадку система традиційних цінностей, закладена в 

дитинстві в сім’ях, хоча й піддається в певний період життя (найчастіше, в 

підлітковому віці) значній руйнації, отримує нагоду бути реконструйованою 

на подальших етапах соціалізації індивіда. А це, безумовно, позитивно 

позначається на його житті, яке стає більш гармонійним, а отже –  

щасливішим. Відтак саме інституційна перспектива тут бачиться 

найреальнішою. Остання формується переважно в контексті традиційної 

(галицької) культури, з часом постаючи все в більшій мірі як результат 

входження індивіда до молодіжного суспільно-релігійного угрупування. У 

випадку ж якщо духовні потреби не задовольняються належним чином, 

з’являються реальні ризики відходу молодої людини на маргінес соціального 

життя (про це докладніше говоритимемо трохи згодом). 

Молодь з Лівобережжя України (Київ, Донецьк, Одеса, 

Дніпропетровськ, Херсон) у нас в дослідженні представлена тими молодими 

людьми, чия соціалізація відбувається зазвичай в контексті «православної» 

культури. Отримані нами біографічні свідчення вказують на те, що релігійні 

вартості не становлять матрицю ціннісних орієнтацій юнаків та дівчат, які 

проживають та навчаються у регіональних центрах Центру, Сходу та Півдня. 

При цьому релігійний вектор духовних орієнтацій, виражений найслабше в 

Центрі (з його урбаністичними впливами та «столичною» орієнтацією на 

успішність), найсильніше –  на Півдні (серед молодих людей, що надали нам 

свідоцтва, є певна частка тих, хто походить з родин переселенців із західної 

України, що є певним «віддзеркаленням» етносоціальної структури 

населення українського Півдня). Водночас є досить великий прошарок 
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молодих людей, які перебувають в процесі перманентних духовних шукань, 

коли  індивід знаходиться «у постійному розладі з інтелектуальним світом, 

який він сам для себе створив, і що цінності, на які скеровано його увагу, є 

особистісними цінностями» [345, с. 342]. Даний процес відбувається 

надзвичайно болісно і за відсутністю впливових агентів соціалізації, а 

ситуацію найчастіше визначає «його величність Випадок», тобто будь-яка 

дрібна деталь зовнішньої інформації може мати для індивіда вирішальне 

значення. При цьому інституційні впливи Церкви в містах Центру, Сходу та 

Півдня виражені слабо. Одна із вагомих причин тому – антиклерикальні 

настрої серед молоді, що не в останню чергу зумовлено сучасною суспільно-

політичною ситуацією в українському суспільстві (протистояння «Схід –  

Захід»). Відтак інституційний вплив Церкви нерідко ототожнюється 

молодими людьми зі свого роду інтервенцією системи «західноукраїнських» 

цінностей в «східноукраїнську» семіотичну мережу, а отже сприймається як 

вплив іншої, чужорідної, культури: «Йшов 1993, і для зрусифікованого 

Донецька українська гімназія в центрі міста була досить-таки диким 

явищем [...]. Нам ввели урок релігійної грамотності або «слова Божого». 

Загалом приходив священик і читав лекції, здійснював просвіту дітей в галузі 

Біблії, розповідав про «Десять заповідей». І все було б чудово, якби цей 

священик не представляв би греко-католицьку церкву. Ось, наприклад, я, всі 

родичі у мене православні, мене хрестили в православній церкві, а перше 

причастя я приймав в греко-католицькій церкві (нас туди повезли всім 

класом, десь років у вісім), у мене і папірчик є, на якому це записано. І ким 

мені себе тепер вважати - православним чи греко-католиком?» (А., юн., 18 

р., Донецьк; текст подано в перекладі з російської). 

Можливо саме тому духовні шукання молодих людей, що мешкають і 

навчаються містах Центру, на Сходу та Півдня України, бачаться 

хаотичними, а їх духовно-релігійні орієнтації постають як результат суто 

індивідуального пошуку. Іншими словами, маємо ситуацію, коли 

інституційна релігійність займає маргінальну позицію стосовно релігійності 
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як такої, а в релігійних практиках молодих людей спостерігається певна 

«диффузність», яку сучасні соціологи релігії пропонують розглядати як 

«позаінституційну ідентичність» [346, с. 145]. І хоча молодь Лівобережжя 

також починає відчувати на собі певні інституційні впливи з боку Церкви, це 

сприймається нею далеко не однозначно позитивно. Молоді мешканці міст, 

при ослабленій ролі традиційного українського родинного виховання, 

переважно, схильні чинити опір інституційному впливу церков. Юнаки та 

дівчата наполягають на індивідуальних моделях соціалізації, намагаючись 

«модернізувати» релігію за рахунок відтворення змісту людини як духовної 

істоти та визнання індивідом особливого значення духовної складової свого 

особистісного розвитку. Однак, зробити це їм поки що складно. Як результат, 

вони нерідко блукають «серед трьох сосен», намагаючись віднайти відповіді 

на болючі для себе запитання; в їх душах панує «дисгармонія суперечливих 

вібрацій, а в […] головах гнітюча плутанина сумнівних концепцій, свідомих 

та несвідомих спотворень істини та народжені цим непевність, тривога і 

розбрат» [347, с. 183]. Допомога молодій людині в цьому випадку мала би 

бути дуже індивідуальною, ненав’язливою, такою, що дає змогу в повній мірі 

усвідомити бажання, мрії та прагнення, які «можуть бути засвоєні лише через 

свідомість […], через подолання агресивних енергій та думок-потвор» [347, 

с. 184]. Вагому роль у цьому може відіграти молодіжна суспільно-релігійна 

осередкова спільнота (на зразок тих, що має «Пласт»), за рахунок входження 

в яку молодий українець матиме змогу узгодити свою інтраверсійність, свій 

кордо- та егоцентризм з суспільними інтересами [348, с. 128-131]. Це, у свою 

чергу, може допомогти йому розв’язати одну з найскладніших проблем 

формування особистості – знайти основу взаємодії двох начал, а саме –  

самосвідомості і прагнення до злиття з певною соціальною спільнотою, до 

ідентифікації в рамках цієї спільноти [165, с. 85]. На жаль, орієнтація молоді 

на «прагматичну» активність часто не дозволяє адекватно оцінювати 

«відкладену» користь участі у молодіжних суспільно-релігійних об’єднань, 

хоча (як бачимо на прикладі галицької молоді), участь у такого роду 
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спільнотах дозволила б ефективніше використовувати інноваційний 

потенціал молоді за умов зростання детермінуючої значущості жертв та 

ризиків, невизначеності вектору соціальної динаміки [248, с. 150].  

Церкви поширених в Україні конфесій (і не лише православних чи 

католицьких) загалом зорієнтовані на підтримку молодіжних суспільно-

релігійних об’єднань, розглядаючи їх як «товариства, які постали з волі 

Церкви і з побожності вірних», а отже «відповідають природному праву і є 

цілком законними» [169, с. 543]. Водночас вагомість чинника такої спільноти 

в процесі воцерковлення усвідомлюють і «новітні» релігійні організації 

(здебільшого, неохаризматичного характеру). Намагаючись залучити в свої 

ряди нових прихильників, все більше організацій такого роду формують 

структури, альтернативні традиційним (історично сформованим). Йдеться 

про заміну «осередкової» церковної моделі як розгалуженої владної ієрархії, 

що забезпечує постійну участь індивіда в житті Церкви, т.зв. моделлю «G-

12». Розгалужена структура цієї моделі, як у випадку з мережевим 

маркетингом, забезпечує широке охоплення потенційних адептів через 

систему соціальних зв’язків. Нову організаційну структуру відрізняють 

динамічність і гнучкість, орієнтація на окрему особистість, а прийоми 

«залучення» неофітів та роботи із ними говорять про те, що ці структури 

мало відрізняються від таких, що використовуються у ділових та політичних 

організаціях [349, с. 276-281]. Наскільки дієвими виявляться організації, що 

використовують такого роду «релігійний менеджмент», покаже час. На разі ж 

проведене нами дослідження дає підстави припускати, що традиційні, 

«осередкові», організаційні форми релігійного життя мають кращі 

перспективи бути прийнятими молоддю. Молоді люди не так усвідомлюють, 

як відчувають інтуїтивно: саме ці «чисто звичаєві явища соціального життя 

[…], вироблені не законодавчими регламентаціями і обіжниками (згори), а 

шляхом повсякденного історичного досвіду і традиції […], можуть 

розкладатися, навіть гинути, але зміст зостається, бо має соціально-виховне 

значення» [164, с. 178-179]. Тож будучи втомленими постійним «пресингом» 
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різного роду «маркетингових» структур (які є неминучим породженням 

кожного великого міста), українські юнаки та дівчата довіряють, а відтак і 

надають перевагу спільнотам, які «м’яко» діють в рамках традиційних 

моделей організації. 

Крім загального аналізу текстів автобіографій, зорієнтованого на 

розгляд регіональних особливостей форм організації релігійного життя, 

зокрема, суспільно-релігійних об’єднань молоді, що представляють великі 

українські Захід, Центр, Схід та Південь, наше дослідження передбачало 

поглиблений порівняльний аналіз текстів на предмет виявлення свідчень, які 

вказують на особливості процесів релігійної конверсії українського 

студентства. Аналітичними концептами виступали структури життєвого 

досвіду, згідно концепції Ф.Шюце, а кожна індивідуальна історія життя 

розглядалась як така, що може складатися з послідовності (комбінації) 4-х 

біографічних процесів (біографічні схеми діяльності, інституційні взірці, 

метаморфози, траєкторія), хоча й не обов'язково усіх (докладніше див. 2.2). 

Застосування даного підходу дало змогу шляхом виявлення типових 

комбінацій послідовностей в біографічних процесах розглянути духовно-

релігійну ідентичність як результат релігійної конверсії, певний центр 

перехрещення процесів генерування суб’єктивного, унікального та практик, 

що постають ззовні, з боку соціуму [217, с. 98-121]. Зокрема, аналіз 

автобіографічних свідчень дав нам підставу до виділення наступних 

тенденцій. 

У підгрупі «типових представників» (студенти «звичайних» вищих 

навчальних закладів) найчастіше фіксується така комбінація: інституційні 

взірці (раннє дитинство - виховання в сім’ ї) –  біографічний процес (шкільні 

роки, початок студентського життя –  цілеспрямований пошук свого місця у 

соціумі). Це зазвичай «соціально фіксовані» індивіди, націлені на успіх, 

відповідальні та послідовні у реалізації свої біографічних планів; 

«Навчаючись в школі, я повинен був обрати свою майбутню спеціальність, і 

це я вважаю повинно бути незаперечним обов’язком кожної людини» (А., 
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юн., 18 р., Київ); «Я не раз переконувався, що в повній мірі нереальне два роки 

тому, стає абсолютно здійсненим на даний момент» (В., юн., 20 р., Київ); 

«До навчання я відношусь дуже серйозно, адже після закінчення 

університету буду вчителем математики (а також, певною мірою, 

духовним наставником для підростаючого покоління)» (К., дів., 21 р., Львів). 

Їх духовні шукання відбуваються в контексті «загальнолюдської» системи 

цінностей: «Всі мої попередні пошуки показали, що у своїх вподобаннях, 

потягах, прагненнях людина залежна від думки авторитетів, неусвідомлених 

впливів, походження, соціального статусу тощо. Лише послуговуючись 

власною логікою, можна бути вільною» (Я., 19 р. , дів., Київ); Втім, і 

релігійні питання не залишаються на маргінесі: «Приблизно в 5-річному віці, 

прокинувшись серед ночі, я спитав матусю, чи хрещений та попросив одягти 

на мене мого хрестика. З того часу і до сьогодення чомусь цікавлюся 

історією християнства. Хоча і досі не визнаю історичного персонажу Ісуса 

як Сина Божого, а скорше - як сильного лідера» (Д., юн., 20 р., Київ).  

У підгрупі «нетипових представників» (студенти гуманітарно-

релігійних закладів) найчастіше фіксуємо таку комбінацію: інституційні 

взірці (раннє дитинство –  виховання в сім’ ї, катехизація) –  траєкторія або 

процеси наближені до даного (шкільні роки) – біографічний процес 

(поступове знаходження способів гармонізації власного життя через 

віднайдення відповідного соціального середовища). 

В ранньому дитинстві духовне дозрівання наших розповідачів 

відбувається в сім’ ї; наші розповідачі ростуть людьми самостійними, 

незалежними у власних судженнях: «Я б не сказала, що у мене було погане 

дитинство або не дуже цікаве, але я навчилася бути досить самостійною і 

«розуміючою дитиною» (І., дів., 20 р., Львів); «Я ніколи не звинувачувала 

батьків, що вони проводять зі мною мало часу» (С., дів., 21 р., Львів). 

Загалом майже усі наші «нетипові» інформанти сходяться на тому, що їх 

дитинство проходило в атмосфері тепла; часто звучить твердження, що саме 

дитинство стало основою їх подальшого формування як особистості. 
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Особливо вагомим для наших розповідачів був період, коли вони проходили 

катехизацію: практично для усіх – це один з найяскравіших і найсвітліших 

спогадів дитинства: «Найкращими спогадами були моменти, пов’язані з 

катехизацією [...]. Ми весело проводили час, цікаво вивчали Біблію і 

катехизис, прибирали в Церкві, молилися на вервичку» (М., дів., 22 р., Львів). 

Часто великий вплив на формування особистості мала постать священика: 

«Десь у першому-другому класі я познайомилась зі священиком. Протягом 

шкільного віку, я часто відвідувала його, ми весело і гарно проводили час: 

переглядали відеофільми, була велика бібліотека, і я могла її читати [...]. Він 

буде жити в моїй пам’яті радісний і добрий» (Б., дів., 22 р., Львів).  

Однак, в подальшому життя наших героїв починає змінюватись. 

Підлітковий вік несе свої проблеми та розчарування. Шкільні роки для них,   

в кращому випадку – «порожнє місце» (про них не згадують взагалі), в 

гіршому (частіше) – об’єкт негативних емоцій: «У школі я спіткнулася на 

багатьох речах [..]. Хороших спогадів у мене не було [..]. Я стала трохи 

жорстокішою і замкнутішою, обережнішою у ставленні до людей» (А., дів., 

20 р., Львів); «Особисто у мене сам шкільний період з шостого по восьмий 

клас був дуже важкий. З одного боку, дім, сім’я, усе побудоване на добрі та 

любові, з іншого - школа, несправедливість, вульгарність, про християнські 

цінності та мораль взагалі не варто говорити» (Д., юн., 21 р., Львів).  

Таким чином, із ситуації інституційних взірців молоді люди 

потрапляють у ситуацію траєкторії, яка пов'язана зі стражданням, що виникає 

не стільки від негативних відчуттів, скільки через відсутність можливості 

змінити ситуацію. Позаяк для траєкторії характерним є те, що вона завжди 

має завершення (звичайно, якщо не йдеться про реалізацію суїцидальних 

намірів), у ході її багатоетапного процесу індивід поступово знаходить нові 

засоби, щоб опанувати складну ситуацію та відновити контроль над своїм 

життям. Тож опинившись в складних обставинах, молоді люди починають 

шукати вихід, одним із яких стає входження в нову спільноту. Це можуть 

бути друзі-однодумці за новим місцем навчання, друзі з молодіжних 
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організацій, в які входить індивід. Ось як про це розповідає студентка 

Інституті ім. св. Т. Аквінського (м. Київ):  «З раннього дитинства батьки 

виховували хороші риси, звички. Батьки наставляли і оточували своєю 

турботою[...]. В школі я спілкувалася з однолітками [...]. Ми часто 

спілкувалися між собою, мали секрети від батьків. І частіше всього чийсь 

поганий вчинок розцінювався як сміливий подвиг [...]. Уже в підлітковому 

віці, ставши некерованою і нещасливою, я часто запитувала себе: чому мене 

ніхто не розуміє? А зрозуміти було неможна, позаяк я надто віддалилася від 

довіри до батьків. Їх заборони, рамки здавалися мені просто нав’язливим 

жахом. Коли ж мене рідні намагалися зрозуміти, було надто пізно, я 

мимовільно брехала. Брехала не лише їм. Але й самій собі, а точніше, просто 

була заплутаною. Було уже важко зрозуміти, де добре, де погано [...]. Тепер 

я змінила свій напрям в житті[…]. Викладачі мої […]— люди, які щиро 

знають свою роботу і з любов’ю роблять її для нас, навчаючи не тільки 

теоріям, але й навчають теорію суміщати з досвідом, для досягнення наших 

цілей. А ціль у нас одна – створення гармонії в собі, навколо себе і пошук 

істини [...]. Я як майбутня мама, а мій чоловік як майбутній батько, хочемо 

дати дитині у вихованні міцний християнський фундамент і допомогти 

йому долати проблеми, не закриваючись і тікаючи від них, а вирішуючи [...]. 

А це щоденна робота над собою» (А., 20 р., дів., Київ; текст подано в 

перекладі з російської).  

Слід підкреслити: зазвичай процес релігійного навернення є складним і 

неоднозначним, «в якім кожна подія чи явище має за собою свою генетичну 

лінію» [261, с. 115]. Так, американський соціолог В.Бейнбрідж пропонує 

виділяти такі етапи навернення до віри: переживання гострої напруги, 

внутрішньої розбіжності між уявленням про ідеальний стан світоустрою й 

тією ситуацією, в якій усвідомлює себе людина (така напруга створює 

мотивацію для прийняття радикальних ідей чи рішень); усвідомлення 

перспектив вирішення власних проблем; визначення себе як страждальця; 

випадкова зустріч і вступ у релігійну групу у вирішальний момент; 
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встановлення довірливих стосунків з членами групи, що супроводжується 

послабленням соціальних зв’язків поза групою; включення в активну 

діяльність релігійної групи, яка полягає в рекрутуванні нових членів. Інший 

західний соціолог, У. Кларк, пропонує подібну схему, виділяючи такі три 

етапи конверсії, як період духовної кризи; «прозріння»; зникнення 

внутрішніх конфліктів, відчуття спокою та гармонії [219, с. 175-181]. 

Звернемо увагу, що обидва дослідники є американцями. А позаяк в 

американському суспільстві переважають протестантські конфесійні 

громади, то очевидно, що пропоновані сценарії навернення є характерними 

саме для протестантизму, в тому числі – і на українських теренах. Однак, 

протестантизм в Україні, як відомо, не є особливо поширеним, тож 

дослідження, яке не «звужуватиме» свій предмет в конфесійному плані, має 

нагоду продемонструвати більшу варіабельність шляхів становлення 

релігійної ідентичності.  

Дану тезу опосередковано підтверджують результати нашого 

дослідження: автобіографії, написані молодими людьми – мешканцями 

сучасних українських міст, демонструють моделі релігійного навернення, 

логіка яких визначається не стільки конфесійним контекстом і навіть –  не 

культурно-релігійною традицією, скільки проблематичною соціальною 

ситуацією. Саме останній фактор — логіка ситуації — створює для індивіда 

відкритий простір вибору. Аналіз свідчень під зазначеним кутом зору 

уможливив вирізнення низки актуальних в студентському середовищі 

моделей релігійної конверсії, тобто «сценаріїв», за якими може відбуватися  

релігійне навернення. Додатковими ознаками, які було покладено в основу 

вказаних моделей були наступні: наявність / відсутність релігійного 

виховання в дитинстві; наявність/ відсутність індивідуального/ колективного 

«агента» конверсії; орієнтація на індивідуальні духовні шукання / на пошук 

середовища комунікацій; «прагматична» орієнтація на підтримку у вирішенні 

нагальних питань / внутрішня потреба у духовному розвитку на тлі 

саморефлексій (табл. 3.2.3). Зупинимось на цьому докладніше. 
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Табл. 3.2.3 
Актуальні моделі релігійної конверсії сучасної української молоді 

 
Модель конверсії  

(умовна назва) 
Загальна 

характеристика 
Типовий випадок 

1 2 3 
«Комунікативна» Релігійна 

конверсія 
відбувається через 
входження в 
спільноту з метою 
бути серед людей 
зі спорідненою 
системою 
ціннісних 
орієнтацій  

 

М., дів., 19 р., Київ  
Дитинство дівчинки не було безхмарним: їй 

довелося бути свідком частих конфліктів в родині. 
Коли М. було 4 роки, батьки розлучилися. М. 
залишилася з мамою і переїхала з нею із села до 
міста. Саме мама була довший час для дівчинки 
«центром Всесвіту», навколо якої «оберталося» її 
життя. Дівчина з повагою говорить про те, які 
труднощі довелось здолати матері в її житті: тут була 
і заздрість подруг, і зрада коханого чоловіка, який 
кинув маму, «позичивши» значну суму грошей. Але, 
зрештою, все налагодилось, мама стала приватним 
підприємцем, почала добре заробляти, змогла 
придбати житло.   

Приблизно в цей період М. починає жити 
своїм життям. Вона постійно прагне віднайти «рідну 
душу», але бажані стосунки то складаються, то 
руйнуються.  
Після 9-го класу, під час перебування у таборі, М. 
знайомиться з дівчиною, членом спільноти християн-
євангелістів. Нова подруга запрошує М. відвідати 
церкву, і М. одразу там дуже подобається.  Саме тут 
відбувається релігійне навернення М., саме тут М. 
зустрічає кохану людину. Мама М. також починає 
відвідувати церкву,  тож у доньки й у матері 
з’являються спільні інтереси та спільне середовище. 

«Антикризова» Віра в постає 
чинником, що 
гармонізує 
соціальне життя, 
підтримує людину 
в критичній 
ситуації 

 

В., дів., 18 р., Київ  
В. – студентка одного із найпрестижніших 

ВНЗ України. Намагається жити сьогоднішнім днем, 
особливо не згадуючи своє дитинство, коли зростала 
замкнутою дитиною, що важко сходилась з людьми.  
Релігійне навернення дівчини відбулося відносно 
недавно. Раніше ж у неї траплялися ситуації, коли 
вона зверталася до вищих сил з проханнями про 
допомогу у вирішенні особистих проблем. Дівчина 
розповідає про те, як у період підліткової закоханості 
просила «небесних покровителів» допомогти їй 
привернути увагу хлопця. І коли цього не сталося, 
«звинувачувала» Бога та питала Його, що зробила не 
так». З часом В. начебто усвідомила хибність такої 
«позиції». Однак, через деякий час історія 
повторилася, коли над В. повисла загроза небажаної 
вагітності. В цей момент дівчина знову звертається до 
Бога, благаючи, щоб «не випливли» наслідки 
необачного вчинку. Для В. все закінчується 
благополучно, а даний життєвий епізод стає 
поштовхом до того, що В. остаточно починає вірити в 
Бога і ходити до церкви. 
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Модель комунікативної конверсії 

Релігійне навернення відбувається через  входження юнака чи дівчини 

в релігійне / прорелігійне / суспільно-релігійне об’єднання. В цьому випадку 

людина не так сприймає себе релігійною, як розглядає свої дії під кутом зору 

своєї групи, на основі механізму «соціального наслідування» [270, с. 311]. 

Основна мета перебування молодої особи в спільноті в цьому випадку 

полягає у тому, щоб бути серед «своїх», тобто молодих людей зі спорідненою 

системою ціннісних орієнтацій, та дистанціюватись по можливості від 

«інших».  

Модель антикризової конверсії 

В контексті даної моделі віра в Бога, виконуючи функцію регулятора 

поведінки індивіда та орієнтира його активності, постає чинником 

гармонізації  життя людини, підтримує її в критичній ситуації, дозволяє 

набувати змісту життя та сконструювати себе як цілісність [350, с. 95]. 

Водночас в даному контексті присутня і певна прагматизація, 

інструменталізація релігійних цінностей, адже навернення відбувається в 

період життєвої кризи, загостренні конфлікту з соціальним оточенням, 

втрати ціннісних орієнтирів: молода людина просить в Бога допомоги, ця 

допомога приходить, що, у свою чергу, укріплює людину у вірі. 

Даючи загальний коментар щодо обох вище названих моделей, 

звернемо увагу, що вибір комунікативної моделі є характерним для 

екстравертів і зазвичай зумовлений не так потребою в концептуалізації 

власної релігійної ідентичності, як бажанням комунікувати. Натомість, 

антикризову модель є більш приваблива для інтровертів, які прагнуть мати 

своєрідну «парасольку», захист від загроз і викликів зовнішнього світу. В 

цьому випадку, за накопичення негативного досвіду, критичних зауважень, 

невдач, що виникають в контексті певних порушень процесу соціалізації, 

індивід інстинктивно шукає способи захисту від психотравмуючих ситуацій 

[351, с. 34] і знаходить їх серед однодумців.  
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Процеси формування релігійної ідентичності молодих людей можуть 

відбуватися не лише у прямому (конверсія), але і у зворотному (реконверсія 

як відхід від релігійного життя) напрямі, навіть по декілька раз змінюючи 

один одного. І це цілком закономірно, адже молоді люди не мають досвіду, 

щоб побачити присутність у світі духовних сил [273, с. 60] та «використати» 

це бачення собі на користь. Водночас саме у молодому віці «заперечується 

все невипробуване, що не перейшло в живе відчуття» [24, с. 92-93].  

Автобіографічні свідчення молодих українців дали змогу виявити 

декілька «обернених» сценаріїв релігійної реконверсії –  (табл. 3.2.4). 

Табл. 3.2.4 
Актуальні моделі релігійної реконверсії сучасної української молоді 

 
Модель 

реконверсії  
(умовна назва) 

Загальна 
характеристика 

Типовий випадок 

1 2 3 
«Амбівалентна» У духовних 

шуканнях 
настає пауза в 
момент, коли 
людина очікує 
«безпосередню» 
підтримку від 
Бога, а не 
отримавши її, 
зневірюється в 
тому, що раніше 
приймала на 
рівні 
інституційних 
взірців.  
 

            С., дів., 19 р., Донецьк 
Сімейне  виховання С. було традиційним. Від неї 

очікувалось бути скромною, освіченою та готуватися до 
виконання ролей дружини та матері. Разом з батьками С. 
відвідувала церкву, щиро вірила в Бога і покарання, які 
очікують за гріхи. Однак в підлітковому віці, під час 
навчання у гімназії, налагоджений «механізм покори» дав 
збій в результаті  невдачі в особистих стосунках.  
Переживаючи зраду одразу двох близьких людей, С. на 
перших порах сподівається на те, що за неї «Господь 
відімстить». Але нічого не відбувалося. І тоді С. вирішує 
«взяти діло Господа на себе». Вона добивається, що 
колишня подруга змушена перейти в іншу школу, сварить 
її із хлопцем. З цього моменту система морально-етичних 
цінностей дівчини змінюється; християнські засади вже 
не становлять її основу, а на перший план виходять 
прагнення незалежності та бажання зробити кар’єру. С. 
починає декларувати вільнодумство та ідентифікує себе 
як «закінчену атеїстку». Втім, при цьому продовжує 
відвідувати церкву. С. відповідально ставиться до 
навчання, серйозно працює над собою, визнаючи, що 
поки що не знайшла певні відповіді на певні запитання, 
які продовжують турбувати. 

«Конфронтація» Духовні 
шукання 
індивіда 
відбуваються за 
умов 
одночасного 
впливу різних 
ціннісних 
систем  

Н., юн., 18 р., Донецьк  
Дитячі роки Н. проходять в Донецьку. В цей 

період закладається «світський фундамент» ціннісної 
системи хлопця та формується сприйняття української 
культури як «іншої». Водночас Н. починає 
усвідомлювати, що існує сила, від якої не можна 
заховатися. За сімейними обставинами значну частину 
шкільних років Н. проходять в одному із міст Заходу 
України. Юнакові доводиться долати впливи середовища, 
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Табл. 3.2.4. 
(продовження) 

1 2 3 

  яке сприймається ним як чужорідне, як в 
етнокультурному, так і релігійному аспектах (останні в 
свідомості Н. тісно корелюють). Так, значний слід в 
свідомості Н. залишають шкільні уроки християнської 
етики. Н. описує ці заняття з роздратуванням. Крім того, 
хлопця все більше дратує його оточення, яке говорить 
українською, тож він намагається відстоювати свою 
«ідентичність». Саме «насильницька» українізація постає 
в даному контексті чинником неприйняття і західної 
релігійної традиції. Н. намагається «логічно» сформувати 
свою власну ціннісну систему. В результаті доходить 
висновків, що життєва позиція не повинна базуватися на 
Десяти Божих заповідях. Проживши декілька років в 
чужорідному соціумі, Н. повертається до рідного 
Донецька. Він настроєний антиклерикально,  навчання 
правдам віри називає «фокусами з монеткою».  Втім, 
гармонізувати своє внутрішнє життя, «благополучно» 
забувши отриманий досвід, йому уже не вдається, тож 
духовні шукання починаються з новою силою. 

«Дезорієнтація» Розчарування у 
вірі приходить 
внаслідок 
дезорієнтації в 
інформаційному 
просторі 

Є., юн., 18 р., Донецьк  
З раннього віку Є. цікавиться питаннями морально-
етичного характеру. Він постійно задається питаннями: 
чому люди вбивають один одного? Чому обманюють? 
Чому крадуть? Його духовні шукання в цей час 
зорієнтовані на пошук постаті, яка б могла стати ідеалом. 
Такою постаттю для Є. стає легендарний російський 
бунтівник Ємельян Пугачов, якого хлопець вважає 
істинним борцем за справедливість. З часом ціннісні 
пріоритети юнака починають змінюватися, а саме, після 
того, як він вперше приходить до церкви разом зі своєю 
бабусею. Церква справляє на Є. надзвичайне враження, 
заворожує хлопця. Після її відвідин у Є. навіть виникає 
бажання стати священиком.  Однак, гармонія в душі Є. 
триває недовго. В період підліткової кризи його 
починають мучити сумніви. Поштовхом до цього стають 
військові дії в Чечні в середині 1990-х. Є. не розуміє, як 
можна виправдовувати насилля вірою у Бога. 
Дезорієнтація інформаційному просторі призводять Є. до 
розчарування. Його сумніви не розвіяні, болючі запитання 
залишені без відповідей, він не знає, де їх шукати.   
 

 

Модель амбівалентної реконверсії 

У духовних шуканнях  настає пауза в момент, коли людина очікує 

«безпосередню» підтримку від Бога, а не отримавши її, зневірюється в тому, 

що раніше приймала на рівні інституційних взірців. Відтак, з одного боку, 

має місце розчарування у вірі, з іншого, потреба у ній залишається 

актуальною.  
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Модель конфронтаційної реконверсії 

Духовні шукання індивіда відбуваються за умов одночасного впливу 

різних ціннісних систем (середовищ). Спроби інтенсивного «зовнішнього» 

навернення спочатку гальмують процес навернення, а потім поступово, хоча 

й не остаточно, «розвертають» його у зворотній бік.  

Модель дезорієнтованої реконверсії 

Релігійне навернення   формується в сім’ ї на тлі емоційного піднесення. 

Процес супроводжується роздумами про сенс життя. Розчарування у вірі 

приходить внаслідок дезорієнтації в інформаційному просторі, однак процес 

пошуку відповідей на хвилюючі запитання цінностей і сенсу продовжується.  

Резюмуючи, підкреслимо: надані молодими людьми свідчення 

вказують на те, що їх релігійне навернення зазвичай відбувається ситуативно 

і є лише свого роду позитивною реакцією на бажаний розвиток подій. Що ж 

стосується відходу юнака чи дівчини від релігійного життя, то цю ситуацію 

також не слід розглядати як «кінцеву». Зазвичай  йдеться не стільки про 

втрату віри, скільки про розчарування, яке відбувається тоді, коли 

порушується гармонія між думками і почуттями людини і його вірою (а 

певне протиріччя між вірою і розумом існує завжди) [59, с. 8].  

Однак хоча розчарування може стати чинником відходу від релігійного 

життя молодої людини, але аж ніяк не припинити його духовні шукання. Тож 

бачиться закономірною наявність у нашому дослідженні свідчень, які 

вказують на те, що реконверсія, яка супроводжується сумнівами та 

ваганнями, нерідко змінюється «новим» наверненням молодої людини і до 

певної міри ілюструють тезу Митрополита Андрея Шептицького: «кожний 

чоловік, – хоча і блукав би на бездоріжжях віри, якщо тільки з любов’ю до 

правди щиро її шукає, – той скорше чи пізніше находить Христа» [352, с. 12]. 

Яскравим прикладом тут може слугувати життєва історія молодої львів’янки, 

студентки Українського Католицького університету.  

Процес релігійного навернення О. (23 р.) розпочинається в дитячі роки. 

Ключовою фігурою її життя в цей період є бабуся, якій дівчина завдячує «за 
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опіку внутрішнього життя». Після закінчення школи О. обирає своїм фахом 

теологію. На перших порах все складається добре: О. подобається навчатися, 

у неї з’являються нові друзі, в яких, на відміну від колишніх однокласників, 

вона бачить «справжніх християн».  

Однак, з часом в житті дівчини відбуваються зміни. Спостерігаючи за 

своїми однокурсниками, О. поступово розуміє, що їх «праведність», 

«порядність» є показними, а насправді «вони не такі християни, ким себе 

видають». О. доходить висновку, що «краще з ними не зв’язуватися, не 

довіряти їм», бо «вони в останній момент продадуть». О. не розповідає, які 

саме події і вчинки однокурсників змусили на той момент її думати саме так, 

лише побіжно натякає, що було розголошено її таємницю і піддано 

«всезагальному» обговоренню в середовищі тих, кого вона вважала 

нездатними на непорядний вчинок. Через це О. переживає сильну душевну 

кризу. З одного боку, вона сподівається, що її моральні цінності є 

правильними, переконує себе, що віра в Бога – це не те саме, що віра в 

людей. Але завдана образа надзвичайно сильна, і О. розуміє, що її ілюзії 

зруйновано.  

Переконавшись, що її оточення не є носієм християнської моралі, О. 

вирішує власноруч створити для себе ідеальне середовище комунікацій, 

сформувавши осередок організації «Українська молодь – Христові» у себе на 

парафії. Спочатку їй це добре вдається: вона проводить активну громадську 

роботу, працює з молоддю. Але втримати надовго інтерес учасників 

об’єднання дівчині не вдається; осередок розпадається, а від цього періоду 

життя залишаються «лише фотографії та спогади». 

 Чергове розчарування провокує чергову зміну у ціннісних пріоритетах 

О., та, як наслідок, призводить до змін у її житті. О. починає працювати 

офіціанткою. Спочатку їй дуже важко прижитися в колективі, де її вважають 

«білою вороною». Але з часом О. поступово відмовляється від своїх колишніх 

принципів і стає на роботі «своєю людиною». «Мені було добре, – згадує 

дівчина. – Я заробляла достатньо грошей, плюс «чайові», плюс «замути», 
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обдирали «бідних людей», як могли». В цей час, порівнюючи невіруючих 

людей (колег по роботі) та християн (однокурсників), О. доходить невтішних 

для себе висновків, що хоча «від «невірних» ти готова чекати всього, але все 

ж таки не отримуєш таких болючих ударів, як від християн». В цей же час 

О. переживає особисту драму – розрив із коханою людиною. Це стає 

останньою краплею її терпіння; вона більше не вірить у можливість узгодити 

свої переконання з реаліями життя. О. так згадує цей період своїх духовних 

шукань: «В цей час Бог став для мене найбільшим, найлютішим ворогом. Я 

знала точно, що більше до нього не повернуся».  

Однак, з часом в житті дівчини все ж наступає момент, коли процес її 

начебто остаточної (згідно пропонованої нами вище класифікації –  

амбівалентної) реконверсії розвертається у протилежному напрямку. На її 

шляху з’являється постать священика, за участю якого дівчина знову 

повертається до колишнього життя, знову організовує осередок організації 

«Українська молодь – Христові», готує дітей до Святого Причастя. Але в 

душі її «залишився шрам, який час від часу кровоточить». Як вважає 

дівчина, це шрам тих днів, в які вона «власноручно розпинала Христа, 

плювала на нього, а потім обізвала своїм ворогом». Дівчина сподівається 

«знову бути щасливою в Бозі, як колись, в дитинстві», хоча все ще не 

впевнена, що так буде насправді. 

Підводячи підсумки, зазначимо: той факт, що перманентні пошуки 

релігійної ідентичності української молоді відбуваються як в «прямому», так 

і в «оберненому» напрямках, опосередковано вказує на те, що сформована 

глибинна релігійна ідентичність сучасних українських юнаків та дівчат є 

швидше винятком, ніж правилом. Натомість в автобіографіях можемо 

спостерігати відображення загальносуспільного процесу «секуляризації-

ресекуляризації», який, з одного боку, проголошує релігію як цінність 

суспільства, а з іншого – знижує духовний потенціал суспільства [270, с. 

305].  
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Дослідження процесів пошуку релігійної ідентичності молоддю 

українських міст дає підстави вважати суспільно-релігійне об’єднання дієвою 

формою існування феномену «української суспільної групи» (описаної 

багатьма дослідниками «української душі»). Тож навіть усвідомлюючи, що 

час не стоїть на місці, а «українська душа прагне й вимагає нової одежі Духа 

й життєвих форм, і живих їх здійснень у новій українській людині» [344, с. 

156], вважаємо можливим розглядати його (молодіжне суспільно-релігійне 

об’єднання) таким, що безпосередньо постає «із українського культурного 

підложжя» [164, с. 178], а отже має значний соціальний потенціал у 

формуванні нової української ідентичності. Це зумовлює тенденцію змін у 

засадах організації релігійного життя молоді, яка виражається у поступовій 

відмові від моделі дочірнього осередку релігійної громади  на користь моделі 

молодіжного суспільно-релігійного об’єднання.  

Таким чином, ідентифікація проявів системних змін в релігійному 

житті України на рівні його окремих структурних компонентів дає нам змогу 

прослідкувати еволюцію базових організаційних форм релігійного життя від 

соціальної форми організації віруючих до агента соціалізації, який володіє 

засобами до трансляції смислів, та пояснити логіку таких змін процесами 

структурації та соціального становлення.  

Сказане стосується в першу чергу сучасного міста, яке у визначеному 

контексті не бачиться як у великій мірі «знеособлене», а навпаки, як таке, що 

дає нагоду знайди «свою» спільноту, в якій зможуть реалізувати свої духовні 

і соціальні потреби. Сучасний молодий українець намагається не втрачати 

такої нагоди, адже є особою, яка перманентно перебуває в активному пошуку 

свого «я», відкриваючи для себе нові перспективи в умовах глобального 

суспільства, зокрема, використовуючи механізми соціальних переміщень. У 

даному зв’язку з особливою гостротою звучить питання структурування 

соціальних взаємодій мігрантів за участі Церкви та структур, що діють під її 

егідою.  
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Висновки за розділом ІІІ 

Для сучасної соціології характерним є переосмислення концептів 

відповідно до зміни реалій. Не є винятком і концепт трансформації як один із 

ключових при аналізі змін у всіх сферах суспільного життя. Виявлення 

принципової можливості здійснення соціальної адаптації периферійними 

інститутами дає змогу розглядати трансформації суспільно-релігійних 

відносин як перехід суспільства зі стану упорядкованості за рахунок ізоляції 

релігійних організацій до стану, коли упорядкованість є результатом 

зростання їх суб’єктності. Таке розуміння змін уможливлює розгляд 

трансформації як зміни стану соціальної системи внаслідок ціннісно-

поведінкових переорієнтацій щодо механізмів досягнення соціального 

порядку. 

Виявлення взаємозалежностей організаційних форм релігійного життя в 

рамках єдиного цілого та визначення їхніх функцій у підтримці й зміні 

соціальної системи є апробованим у соціології способом встановлення 

закономірностей змін системи на рівні окремих компонентів. Його 

застосування при вивченні змін в організації релігійного життя України дає 

можливість стверджувати, що такі зміни зумовлені динамікою потреб 

індивідів, зростанням їхньої зацікавленості в пошуку середовищ споріднених 

ціннісних орієнтацій та життєвих цілей і відбуваються в результаті 

інтенсифікації міжособистісних взаємодій для реалізації суспільно значимих 

цілей. 
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Р О З Д І Л   І V 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ОФОРМЛЕННЯ 

РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ ЗА УМОВ   

«ЧЕТВЕРТОЇ» ХВИЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МІГРАЦІЇ 

 

Інтенсифікація міграційних процесів наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. 

актуалізує зміни у структурно-організаційному оформленні релігійного 

життя українських мігрантів «четвертої» хвилі18. В даному випадку йдеться 

не лише про відповіді традиційних для українців церков на виклики міграції 

пасторального характеру, але й ті, які стосуються проблем збереження 

ідентичності в «чужому» соціумі [353; 354; 355; 356] та нових способів 

структурування взаємодії індивідів для вирішення нагальних питань [357; 

358]. Така активність зумовлена як тим, що для Церкви віддавна властиво 

бути знаком та каталізатором турботи про мігрантів – «Я був чужинцем, і Ви 

мене прийняли» [Мт. 25:35], так і тим, що підтримка української держави 

своїх громадян, які з різних причин виявились змушеними змінити звичне 

середовище проживання, не завжди адекватна їх запитам [359; 360; 361]. 

Через це функцію допомоги мігрантам, як і багатьом іншим соціально 

вразливим категоріям населення, змушені брати на себе недержавні 

інститути та організації, зокрема, суспільно-релігійного характеру [362; 363].  

У зв’язку з цим постає низка дослідницьких запитань: в чому полягає 

специфіка та якими є механізми структурування соціальної взаємодії за умов 

інтенсифікації соціальних переміщень на зламі тисячоліть? Які моделі 

інтеграції переселенців є зараз особливо актуальними? Як змінилися 

організаційні форми релігійного життя українців в т.зв. «четверту» хвилю 

української міграції? Зокрема, які зміни відбулися у структурно-

                                                 
18 «Четверту» хвилю української міграції визначають як «заробітчанську», що почалась у 1990-х рр. Їй 
передували три інші хвилі: перша (від останньої чверті ХІХ ст. до початку Першої світової війни), яка має 
назву трудової; друга (між Першою та Другою світовими війнами у ХХ ст.), яка була зумовлена поєднанням 
соціально-економічних та політичних причин; третя, т.зв. політична, яка мала місце після Другої світової 
війни. Див. докладніше нашу публікацію: Виклики та здобутки Української Греко-Католицької Церкви в 
еміграції: історико-соціологічний нарис / О. Іванкова-Стецюк, Л.Васьків, А. Васьків, Г. Селещук. – Львів: 
Комісія УГКЦ у справах мігрантів, 2010. – 96 с. 
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територіальній локалізації (при)церковних громад українських емігрантів? 

Яким чином громадські об’єднання українських емігрантів «четвертої» хвилі 

підвищують свій інтеграційний потенціал та актуалізують адаптаційні 

ресурси? Як цей потенціал і ресурси використовуються українськими 

емігрантами та реемігрантами? Яким чином суспільно-релігійні організації 

надають соціальну допомогу українським трудовим мігрантам та їх родинам 

в Україні? Пошукам відповіді ці та інші дослідницькі запитання присвячено 

четвертий розділ дисертаційного дослідження.      

 

4.1. Специфіка структурування соціальної взаємодії українців за умов 

інтенсифікації соціальних переміщень. Актуальні моделі інтеграції 

сучасних переселенців в рамках церковної громади 

Соціальні переміщення віддавна вважаються одним із способів 

вирішення соціальних проблем та реалізації потреб індивіда та / або 

соціальної групи. Для того чи іншого періоду суспільного розвитку 

характерними є відповідна інтенсивність та вектори соціально-просторових 

орієнтацій населення, зокрема, орієнтація на внутрішній vs зовнішній тип 

міграцій. Сказане стосується і  українського суспільства, яке починаючи з 

початку 90-х рр. минулого століття почало переорієнтувалось з внутрішньої 

міграції на зовнішню.  

Так, до набуття Україною незалежності і перебуванні її в складі 

колишнього Радянського Союзу мала місце закритість її кордонів. 

Закономірно, що в цей час для суспільства були характерні внутрішні 

переселення. При цьому домінуючою була міграція з сіл і маленьких 

містечок до великих міст. Останні, постаючи привабливим об’єктом для 

поселення, структурно змінювались, приймаючи переселенців, які несли з 

собою іншу культуру та інші цінності, та, водночас, актуалізували зміни в 

структуруванні взаємодії міських новосельців. Яскравою ілюстрацією цьому 

є результати спільного французько-російського проекту «Культурна модель 

російських народних мас та вимушений перехід до ринку», в рамках якого, 
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через аналіз історії декількох поколінь однієї родини, зроблено дієву спробу 

проаналізувати наслідки процесу масової міграції селян із села в місто, що 

мав місце в період між 30-ми і 90-ми рр. ХХ ст. Зокрема, досліджено зміни 

традиційних для сім’ ї професійних практик на тлі процесів внутрішньої 

міграції та змін у трудових відносинах, а також зміни в системі цінностей 

родини, в першу чергу –  причини та наслідки змін у структуруванні 

соціальної взаємодії переселенців через ліквідацію такої організаційної 

форми суспільного життя як локальна спільнота («община») [238, с. 94-146]. 

Дослідження, серед іншого, виявило: якщо до моменту переїзду у місто 

мешканці сіл або маленьких містечок живуть зазвичай упорядкованим 

життям і сприймають його як обов’язкову даність, будучи натомість в 

більшій мірі стурбованим проблемами із реалізацією задоволення своїх 

побутових та матеріальних потреб, професійним самовираженням, якісним 

дозвіллям тощо, то з моменту набуття нового статусу життя «новоспеченого» 

міщанина стає складнішим, динамічнішим, навіть небезпечнішим. Тепер його 

основне завдання полягає не у відтворенні звичних взірців поведінки, а у 

пристосуванні до ситуацій, що постійно змінюють одна одну на тлі 

глобальних суспільних трансформацій, у збиранні інформації, у швидких 

переміщеннях з місця на місце. Тож  він мусить бути активним, щоб 

«шукати, торгувати, продавати, щоб зуміти зловити свій шанс» [238, с. 101].  

Популярність міфу про місто як про «цивілізовану доброчесність», 

джерело динамізму й творення культури, де вулиці «вимощені золотом» 

(робочі місця, достаток, широкий вибір товарів і послуг), призвело до того, 

що тривалий час міське населення зростало значно вищими темпами, ніж 

населення світу в цілому і за прогнозами ООН у 2025 році мало становити 

63% усіх жителів планети [45, с. 547-548]. Тенденція до збільшення частки 

новосельців спостерігалась і в структурі міст колишнього СРСР. Тож  

закономірно,  що у 1990-х рр. більша частина середнього покоління людей, 

що проживали у великих містах СНД, були в більшості своїй переселенцями 

із сіл. Зокрема, в Україні у 60-х – 90-х рр. минулого століття зафіксовано 
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найінтенсивніше зростання міського населення, що на той час було 

зумовлено не стільки природним приростом населення, скільки внутрішніми 

міграціями. За період з 1960 р. до 1997 р. кількість міських мешканців в 

Україні збільшилось на 14,4 млн. чоловік, при цьому –  7,4 млн. міських 

поселенців були «некорінними» [364, с. 12-24]. Сказане можна частково 

доповнити даними статистичного опитування, яке проводилось (за участю 

автора) в рамках проекту «Громадське лобіювання рішень влади щодо 

пріоритетів збереження і розвитку історико-архітектурного середовища 

Львова» 19. Опитування  продемонструвало: лише близько третини населення 

Львова є його мешканцями у другому поколінні і вище. Ця соціальна група є 

неоднорідною: лише третину її (11,8 % вибіркової сукупності) становлять 

львів’яни у третьому поколінні і вище; натомість дві третини (19,3% 

вибіркової сукупності) – це львів’яни у другому поколінні, при чому значна 

частина респондентів (39%) народилась у іншій місцевості. Загалом же з 

дитинства проживає у Львові лише близько половини міських поселенців 

(~53%). Решта ж стали львів’янами уже в дорослому віці: майже третина (~29 

%) –  придбавши помешкання у Львові; приблизно десята частина (~9%) – в 

результаті одруження з львів’янином (львів’янкою); та близько 3% – в 

результаті придбання або обміну житлової площі. Ці дані, звичайно ж, не 

можна екстраполювати на все міське населення України, але його висліди все 

ж достатньо виразно вказують на певні тенденції у формуванні соціальної 

структури великих міст в Україні.  

Однак, починаючи з середини 90-х рр. ХХ ст. практично в усіх регіонах 

нашої країни спостерігається тенденція до зменшення приросту міського 

населення. Це дало підставу дослідникам висунути гіпотезу щодо 

завершення процесу перерозподілу населення між сільською та міською 

місцевостями та відносну стабілізацію чисельності й демографічної 

структури населення міст. Саме тому в останніх соціологічно-демографічних 
                                                 
19 Дослідження проводилось Благодійним фондом «Збереження історико-архітектурної спадщини Львова» 
та Лабораторією соціальних досліджень Центру підтримки приватної ініціативи. Вивчалась думка 800 осіб 
за вибіркою, що є репрезентативною для Львова за ознаками вік і стать, а  помилка репрезентативності не 
перевищувала 3,5%. 
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дослідженнях під урбанізацією розуміють не так збільшення питомої ваги 

населення великих міст, як процеси посилення їх ролі у житті суспільства на 

зламі тисячоліть. Іншими словами, місто все рідше розглядається як 

точковий пункт міграцій, натомість актуальним бачиться сам феномен 

урбанізованого середовища – цілісного соціально-просторового утворення, 

яке формується в межах систем взаємозв’язаного розселення [365, с. 31-38]. 

Гальмування процесів урбанізації в Україні відбувалося у 1990-х рр. в 

умовах переходу українського суспільства до ринкових відносин. У цей 

період значно активізувалася соціальна поведінка населення, яке в умовах 

інтенсифікації процесів соціальної стратифікації та загостренні соціальної 

нерівності, було стурбованим відсутністю соціальної справедливості, 

поступово втрачаючи надію на адекватне оцінювання результатів своєї 

діяльності [366, с. 48]. Це, у свою чергу, зумовило появу таких нових для 

тогочасного українського соціуму феноменів, як підприємництво у його 

недосконалій формі «купівлі-продажу», посередницька діяльність 

(отримання винагороди за дрібні послуги), професійна мобільність у 

«напрямі» високооплачуваної, хай навіть далеко не улюбленої, роботи [265, 

с. 83]. До цього ж переліку «механізмів пристосування» до складних 

соціально-економічних умов, вочевидь, можна додати і зовнішню трудову 

міграцію. Остання для багатьох наших співвітчизників виявилась одним із 

найефективніших способів виживання в умовах економічних негараздів 

пострадянського суспільства [367, с. 156-157], коли раптове зубожіння 

розвиває в людях гостре бажання будь-яким способом позбутися цього 

незвичного для них стану [368, с. 207].  

Переорієнтація українського суспільства із внутрішньої міграції на 

зовнішню відбувалась нерівномірно: згідно даних всеукраїнського 

соціологічного моніторингу, що проводився Інститутом соціології НАН 

України наприкінці 1990-х – початку 2000-х рр., міграційна поведінка людей 

тісно корелювала з їх місцем проживання на момент переїзду. І якщо 

мешканці українських сіл та невеликих міст виявились в більшій мірі 
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зорієнтовані на зовнішню міграцію як спосіб вирішення соціальних проблем, 

то мешканці мегаполісів (зокрема, столиці) надавали перевагу внутрішнім 

переселенням [265, с. 94-95]. До сказаного додамо, що зазначена тенденція 

була характерна не лише для України, але й для інших країн Східної Європи. 

Зокрема, відповідно до даних перепису Польщі (2002 р.), на початку 

тисячоліття внутрішня міграція охоплювала лише 10,3% населення цієї 

країни, в той час як просторова мобільність в цілому охопила 39,2% її 

громадян [369, с. 97-104].  

На даний час Україна, як європейська держава, вже довший час 

залучена в глобальні міграційні процеси, які особливо інтенсифікувались 

після розпаду Радянського Союзу і продовжують мати широке 

розповсюдження. З іншого боку, Західна Європа, куди на зламі тисячоліть 

було спрямовано основні міграційні потоки з України [370], являє собою 

мультикультуральну спільноту [371, с. 13] – як наслідок тривалих 

міграційних процесів, інтенсивність яких постійно зростає. Постають 

дослідницькі запитання: в чому полягає специфіка та якими є механізми 

структурування соціальної взаємодії за умов інтенсифікації соціальних 

переміщень? Зокрема, як і у яких формах може відбуватися взаємодія 

локальної групи українських мігрантів-новосельців з новим, «приймаючим», 

соціумом? Ким постають при цьому наші співвітчизники – маргіналами, 

витісненими на периферію суспільства колізіями трансформаційних 

процесів, особами зі зруйнованою ідентичністю, чи «місіонерами» ринкової 

ідеї, носіями нової свідомості, першопрохідниками на закордонних ринках 

праці, які намагаються зберегти свою етнокультурну самобутність? Хто і що 

сприяє збереженню їх національно та / або релігійної ідентичності в умовах 

чужорідного соціуму?  

Для комплексного оцінювання впливу сучасних міграцій на зміни у 

релігійному житті через аналіз досвіду входження до структур, здатних 

забезпечити комфортну інтеграцію мігрантів в домінантний соціум та / або  

створення умов для їх реінтеграції в середовище виходу у випадку 
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повернення, в сучасних дослідженнях, присвячених аналізу процесів 

міжетнічної взаємодії, а саме – діагностиці специфіки й перспектив розвитку 

стратегій соцієтальних взаємодій етнічних недомінантних спільнот із 

«великим» суспільством у межах національно-територіальних кордонів у 

різних соціальних умовах [372, с. 140-165], використовують концепції 

соцієтальної інтеграції. Йдеться про концепції, які пояснюють процеси 

взаємодії прагненням індивідів до поліпшення своїх життєвих можливостей 

формуванням та посиленням ідентичності. В першу чергу, йдеться про 

концепцію Дж. Бері [373, с. 697-712], яка передбачає можливість виділення  

системної інтеграції, що відображає відносини між локальною соціальною 

спільнотою й різними частинами соцієтальної системи (її інститутами та 

культурою) та соціальної інтеграції, що стосується системи індивідуальних та 

колективних акторів, взаємного проникнення їх форм та цінностей. 

 Процеси інтеграції – як окремого індивіда, так і спільноти в цілому – є 

тісно пов’язаними з  процесами акультурації, точніше – з її чотирма типами 

(табл. 4.1.1), а саме:  

- соцієтальною інтеграцією, що передбачає збереження 

оригінальної ідентичності й культури всіма спільнотами, що 

взаємодіють, поряд зі створенням нових міжкультурних форм 

спільного співіснування;  

- маргіналізацією – як втратою спільнотою оригінальної 

ідентичності й культури поряд із відсутністю розвинених 

міжкультурних контактів; 

- асиміляцією, пов’язаною із втратою спільнотою оригінальної 

ідентичності і культури поряд із розвитком міжкультурних 

зв’язків; 

- сепаратизацією, що виявляється у запереченні спільнотою і 

контактів з іншими, і культури «домінантного» суспільства для 

збереження оригінальної культури [372, с. 147-148].  
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Табл.4.1.1 

Шляхи і форми соцієтальної інтеграції локальних спільнот і 
«домінантного» суспільства (основні типи акультурації за Дж. Бері) 

 
Тип акультурації Стан оригінальної 

ідентичності 
Рівень взаємодії з 

домінантним соціумом 
Сукупні 

характеристики 

соцієтальна 
інтеграція 

збережена Високий «+ +» 

маргіналізація втрачена Низький «- - » 

асиміляція втрачена Високий « - + » 

cепаратизація збережена Низький «+ - » 

 
Визначені типи акультурації можуть розглядатися не лише як 

імовірнісні моделі соціальних взаємодій між досліджуваної спільнотою 

українських трудових мігрантів і «домінантним» соціумом, але й як моделі 

життєвої стратегії, ініційовані і реалізовані представниками цієї спільноти. 

Тому, для вирішення поставлених в розділі дослідницьких завдань, означені 

типи акультурації пропонуємо розглядати як моделі життєвої стратегії, 

ініційовані та реалізовані її (спільноти) представниками. У визначеному 

контексті можлива дія двох механізмів, які потенційно визначають базові 

сценарії входження переселенців в новий соціум.  

В першому випадку спостерігаємо прагнення до збереження етнічної / 

релігійної ідентичності в умовах універсалізації / секуляризації. Йдеться про  

т.зв.  етнічний парадокс [374, с. 203], який  може виявлятися в житті як 

внутрішнього, так і зовнішнього мігранта на рівні повсякденності і полягає у 

тому, що традиційна культура і мистецтво, у тому числі, їх артефакти, 

постають як символи, навколо яких ніби концентруються людські 

переживання. Парадоксальність ситуації полягає у тому, що із посиленням 

тенденції до універсалізації та глобалізації спостерігаємо активний потяг до 

збереження власної етнічної / національної ідентичності. Цей феномен свого 

часу було таким чином охарактеризовано Ю. Анчабадзе при дослідженні 

процесів внутрішньої міграції типу «село – місто»: «І ось ми бачимо в 



 214 

сучасному, етнічно безликому міському костюмі якусь етноспецифічну 

деталь: нею може бути традиційний національний головний убір чи пояс, або 

ж використаний в якості прикраси елемент традиційного орнаменту. Саме 

так людина прагне внести етнічні акценти в інтер’єр свого житла: на стіну 

чіпляється старовинний кинджал чи ікона, де-небудь на видному місці 

ставиться декоративна посудина традиційної форми тощо» [375, с. 42-48]. В 

цьому випадку ідентичність переселенця моделюється за одночасного впливу 

традиційно-патріархального «полюсу культури» (пов’язаного з традиційним 

цінностями) та інституційного (пов’язаного з цінностями сучасного 

суспільства, об’єктивованими в його правових, політичних, господарських 

нормах) [376, с. 11].  

Водночас в середовищі переселенців, які опинились далеко від 

звичного оточення, а отже,  не підлягають інституційному контролю з боку 

батьківської сім'ї, родичів, друзів [377, с. 259], віддавна актуальним є 

сценарій дистанціювання від минулого. В окремих випадках може йтися 

навіть про смислове знецінювання усього того, чого індивід прагне 

позбутися [294, с. 99], демонстративне уникнення ним усього, що пов’язує 

його минулим життям: перехід на іншу мову спілкування «на людях», зміна 

стилю інтер’єру житла та одягу тощо, а також входження в «нетрадиційні» 

новітні релігійні угрупування. Таку лінію поведінки можна пояснити 

намаганням людей, які намагаються встановити нові соціальні зв’язки 

замість втрачених, дотримуватись зовнішніх знаків ідентифікації (для них 

такі знаки є способом швидкого виходу із нестійкої ситуації, в якій вони 

знаходяться). В цьому випадку переселенці поводять себе як актори на сцені, 

що живуть «не своїм» життям, хоча продовжують грати і ті ролі, які 

диктуються традицією, на рівні повсякденності, поступово диференціюючи 

свої життєвий та культурний стилі [279, с. 194-195].  

Дія означених механізмів зазвичай буває одночасною, адже насправді в 

обох випадках ми маємо справу з однією і тією ж функцією культури – 

функцією забезпечення потреби людини у безпеці, впорядкованості та 
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стабільності. Відмінність полягає лише у формах та мірі вираження вияву 

«захисту»   – відкритій (у першому випадку) чи латентній (у другому). Це, у 

свою чергу, відповідає двом «полюсам» стратегічних ініціатив  переселенців 

в новому соціумі.  

Так, з одного боку, має місце активна інтеграція, яка передбачає 

наявність різноманітних міжкультурних форм гармонійного співіснування 

«новоприбульців» і «старожилів». Такі типи структурування взаємодії 

переселенців є характерними для тих переселенців, кого змінені 

соціокультурні умови штовхають до активного пошуку оптимізації життя, 

для набуття  позиції «зацікавленого діяча» в результаті нового соціального 

інтересу, сформованого «на мові» нового культурного зразка [378, с. 165], 

тобто активна інтеграція притаманна для мігрантів, здатних легко входити в 

новий соціум, з яскраво вираженою індивідуальністю, сформованим 

особистісним і загальнолюдським рівнями ідентичності та скерованістю «на 

майбутнє». 

Проте можлива й інша стратегія, яку можна охарактеризувати як 

пасивну. В цьому випадку  маємо справу з маргінальним комплексом 

свідомості, зумовленим, з одного боку, необхідністю входження в нову 

спільноту, а з другого – відсутністю чіткої самоідентифікації особистості з 

цією ж спільнотою. Відтак, ті переселенці, які за своїми соціально-

психологічними характеристиками здатні легко адаптуватись до змінених 

умов життя, хоча й легко інтегруються в новий соціум, але часто змушені 

«розплачуватись» за це обривом звичних соціальних зв’язків і кризою 

ідентичності. У інших же представників цієї локальної групи процес 

входження в нове соціокультурне середовище відбувається складно і болісно. 

В першу чергу, це стосується індивідів, для яких «кінцевий пункт» міграції 

виступає джерелом реалізації бажань (останні, зрозуміло, завжди 

залишатимуться необмеженими). В цьому випадку відчуття задоволення 

набуттям нового соціального статусу і / або перспективами реалізації задумів 

може супроводжуватись розчаруванням, а в критичних випадках – 
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антисоціальною поведінкою. Пасивна інтеграція потенційно є стратегією, 

характерною для новосельців, яких свого часу Г. Зіммель означив як 

«чужинців», тобто тих  людей, які прийшли з іншого життя (простору) і  які, 

проживаючи на тій же території, що й інші, не поділяють «простір їх 

поглядів». Характерно, що «чужинець» як тип особистості може існувати 

лише у місті, адже в традиційному соціумі «зайда» змушений або 

асимілюватися (культурно–символічно, нормативно-поведінково) з тими, з 

ким він безпосередньо комунікує, або ж існувати фактично поза спільнотою 

[120, с. 105]. Якщо ж при аналізі особливостей структурування соціальної 

взаємодії мігрантів застосувати концепцію про повноцінність дії механізмів 

зчеплення між «домінантним» соціумом і локальною спільнотою лише у 

третьому поколінні мігрантів (автори – Р. Парк, Е. Берджес) та її (концепції) 

сучасних  модифікацій, то логічним буде припустити, що процес інтеграції 

новосельців,  в будь-якому разі буде не лише тривалим, але й складним [372, 

с. 147]. Тобто можлива актуалізація низки моделей інтеграції зовнішніх 

українських мігрантів в соціум нового перебування.  

Усе вище сказане створює підґрунтя для висунення гіпотези про 

структурування соціальної взаємодії в умовах інтенсифікації процесів 

соціальних переміщень на зламі тисячоліть завдяки одночасній дії механізмів 

дистанціювання від минулого – як тенденції до його смислового 

знецінювання, з одного боку, та  прагнення до збереження етнічної / 

релігійної ідентичності в умовах універсалізації / секуляризації через 

входження до об’єднань, які забезпечують комфортну інтеграцію в 

домінантний соціум, з іншого. Її перевірку / спростування здійснюватимемо 

через конструювання «ідеально-типових» понять [211, с. 80]. Для цього 

спробуємо виявити факти, які вказують на повторюваність одних і тих же 

ситуацій в житті різних людей, яким в силу обставин довелось вдаватись до 

соціальних переміщень і які намагаються стабілізувати своє життя, 

налагоджуючи процеси взаємодії. Для цього скористуємось емпіричними 

даними, зібраними автором в ході реалізації низки дослідницьких проектів з 
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метою виявлення характеру змін в організаційних формах релігійного життя 

в умовах «четвертої» хвилі української міграції. Йдеться про 

напівструктуровані інтерв’ю з українськими мігрантами в країнах їх 

перебування (30) та реемігрантами (45), лейтмотивом яких є участь у 

діяльності об’єднань різного ступеню формалізації і релігійної 

ангажованості. Для їх аналізу застосовувався алгоритм «аналітичний опис –  

категорізація – класифікація – виявлення зв’язків залежності – 

конструювання кластерів – концептуалізація» (докладніше див. вище, п.2.2). 

Зокрема, в ході реалізації проекту «Оцінка та визначення потреб та 

можливостей діяльності МБФ «Карітас України у міграційній сфері» 

(ДОДАТОК В), отримані в результаті проведення лейтмотивних інтерв’ю з 

сучасними українськими трудовими мігрантами в країнах їх перебування 

дані було організовано шляхом співвіднесення емпіричних результатів до 

таких узагальнених категорій аналізу, як «активна взаємодія з домінантним 

соціумом»; «пасивна взаємодія з домінантним соціумом»; «збереження 

первинної ідентичності»; «втрата первинної ідентичності». В такий спосіб 

було здійснено первинну класифікацію даних і підготовлено основу для 

переходу на наступний етап наукового пошуку – субкатегорізації даних, а 

саме, до виявлення умов і обставин, що розкривають характер вияву кожної з 

категорій за певних умов. Як результат, викристалізувалась аналітична 

схема, яку представляє табл. 4.1.2. 

Табл. 4.1.2 
Виділення категорій та субкатегорій при здійсненні аналізу даних 

лейтмотивних інтерв’ю з українськими мігрантами в країнах їх перебування  
 

Категорії аналізу 
 

Субкатегорії аналізу 

1 2 
активна взаємодія з 

домінантним соціумом 
·наявність постійного місця праці 
 ·поступова легалізація перебування 
·покращення кваліфікаційних характеристик 
·пошуки кращих умов праці 
·шлюбні практики з громадянами країн перебування 
·формування нових середовищ спілкування 
·входження в міжнародні контактні «соціальні мережі» 
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Табл. 4.1.2 
 (продовження) 

Категорії аналізу Субкатегорії аналізу 
1 2 

пасивна  взаємодія з 
домінантним соціумом 

·обмеженість кола спілкування 
·нелегальність перебування і (або) працевлаштування 
··тісні етно-соціальні зв’язки з батьківщиною  
·регулярні переривання перебування («чартер») 
·скерованість на розв’язання конкретних завдань 
·низький рівень кваліфікації 
·безініціативність у пошуках нових можливостей 

збереження первинної 
ідентичності 

·збереження традиційних культурних практик 
·дотримання сімейних традицій 
·підтримка контактів із земляками 

втрата первинної 
ідентичності 

·глибоке занурення в іншомовний простір 
·перебування поза земляцтвом 

 

Класифікація даних була здійснена з метою створення передумов для 

побудови залежностей між окремими субкатегоріями. На момент побудови 

«номінальної шкали» субкатегорій були підстави для підтвердження 

первинної гіпотези про існування чотирьох моделей інтеграції трудових 

мігрантів в новий соціум (умовно: «соціальна інтеграція», «маргіналізація», 

«асиміляція», «сепаратизація»), позаяк мав місце виражений взаємозв’язок 

між відповідними групами субкатегорій. Остаточно підтвердити гіпотезу 

завадила наявність певних варіацій, відхилень, які, з одного боку, 

демонстрували відсутність зв’язків між певними субкатегоріями в межах 

виділених груп, а з другого – вказували на наявність їх (зв’язків) лише в 

середині цих підгруп. Зокрема, вдалось виявити інтерв’ю, в яких активні 

контакти з «домінантним» соціумом виявились досить поверхневими. Такого 

роду «поверхневість» виражалась у два способи: у відсутності глибокого 

укорінення мігранта в конкретний соціум при наявності великої кількості 

соціальних контактів на тлі прагнення подальшого пошуку кращої долі поза 

межами країни виходу; у регулярному перериванні перебування за кордоном 

(тривалі поїздки додому), попри виражену вкоріненість в соціум країни 

перебування (наприклад, наявність постійного місця праці тривалий період).  

Виявлення означених відхилень зумовило потребу повернутись до 

вихідних даних і здійснити нову спробу вибудувати систему зв’язків між 
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субкатегоріями. На цей раз було виділено шість типів зв’язків і отримано 

шість остаточних кластерів – орієнтовних «сценаріїв» взаємодії мігрантів з 

«домінантним» соціумом або ж, іншими словами –  актуальних моделей 

інтеграції (мал. 4.1.1).   

Збереження

первинної

ідентичності

Втрата

первинної

ідентичності

Пасивна взаємодія з

домінантним

соціумом

Активна взаємодія

з домінантним

соціумом

Глибоке занурення у іншомовний простір

Перебування поза земляцтвом

Обмеженість кола спілкування

Низький рівень кваліфікації

Нелегальність перебування і (або) працевлаштування

Безініціативність у пошуку нових можливостей

Тісні етно-соціальні зв’зки з Батьківщиною

Скерованість на розв’зання конкретних завдань

Регулярні переривання перебування («чартер»)

Наявність постійного місця праці

Входження в міжнародні контактні «соціальні мережі»

Пошуки кращих умов праці

Формування нових середовищ спілкування

Шлюбні практики з громадянами країни перебування

Поступова легалізація перебування

Покращення кваліфікаційних характеристик

Підтримка контактів із земляками

Дотримання сімейних традицій

Збереження традиційних культурних практик

“Гетто”

“Повернення”

“Маятник”

“Транзит”

“Асиміляція”

“Діаспора”

 

Мал. 4.1.1.  
Алгоритм виявлення актуальних моделі інтеграції переселенців в нове 

суспільство (країни ЄС)  
 

Виділені моделі утворюють три класифікаційні групи, кожна з яких 

включає дві моделі.   

Моделі активної інтеграції 

«АСИМІЛЯЦІЯ»: модель, що відповідає найвищому ступеню інтеграції 

мігрантів в новий соціум. Для даної моделі характерно прагнення мігрантів 

якомога швидше «розчинитися» в «іншому» середовищі, перетворивши його 

на «своє», а також втрата їх контактів із середовищем виходу, швидке 

засвоєння нових норм, цінностей та культурних зразків, дистанціювання від 

свого минулого, активне включення в життя нової спільноти.  



 220 

«ДІАСПОРА»: модель, яка означує досить високий ступінь інтеграції 

мігрантів в новий соціум та структурування їх соціальних взаємодій. Для неї 

характерно прагнення мігрантів включитись в життя «іншого» соціуму і, 

водночас, бажання зберегти групову ідентичність. Мігранти при цьому 

намагаються інтегруватися в нову спільноту опосередковано, шляхом 

входження у локальні спільноти (земляцтво, етнічна група, (при)церковна  

громада, родина, сусідство тощо), в яких організатором комплексу 

соціальних дій, часто виступає Церква «своєї» конфесії.  

Моделі помірної інтеграції 

«ТРАНЗИТ»: характерним для даної моделі є невдоволеність певної 

частини мігрантів своїм життям на даний момент і бажання його покращити 

шляхом постійної зміни місця проживання. Останнє розглядається 

мігрантами як «транзитний» пункт, тимчасове джерело надання життєвих 

благ, якому можна віднайти кращу альтернативу. Можливість повернення в 

середовище виходу як реальна перспектива не розглядається.  

«МАЯТНИК»: основна характеристика моделі полягає у тому, що 

мігранти знаходяться в стані перманентних міграцій, регулярно перериваючи 

своє перебування в інокультурному середовищі та повертаючись в 

середовище виходу, з повторними виїздами / в’ їздами. Мігранти, які 

обирають цю модель, виявляють на побутовому рівні схильність 

дотримуватись звичних взірців соціальної дії, традиційних звичаїв та обрядів.  

Моделі пасивної інтеграції 

«ГЕТТО»: мігранти, які обирають цей тип взаємовідносин з 

«домінантним» соціумом зазвичай почуваються «зайвими» в новому соціумі, 

їм важко пристосовуватись до змінених умов, тож вони провадять замкнутий 

спосіб життя. «Гетто» демонструє відчуженість новосельців на тлі обриву 

старих соціальних зв’язків і, водночас, наявність у них споживацьких 

настроїв. Характерним тут є гіпертрофоване фокусування на проблемах, що 

стосуються найближчого оточення, «всезростаючі» потреби та роздратування 

від відсутності їх задоволення.  
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«ПОВЕРНЕННЯ»: модель, яка демонструє зорієнтованість мігрантів на 

якомога швидше повернення в середовище виходу. Повернення може 

здійснюватись як в результаті крайнього розчарування, так і в результаті 

виконання певної «місії»20 (докладніше див. нижче, у п. 4.2). В цьому 

випадку мігранти хоча і стають на якийсь час новосельцями по факту, але 

ментально залишається в «минулому житті» і при першій же нагоді до нього 

повертаються.  

Таким чином, було досягнуто завершального етапу дослідження – 

виділення т.зв логічних класів, що репрезентують способи структурування 

соціальної взаємодії зовнішніх трудових мігрантів з України, які являють 

собою реальні випадки і повторення яких можна знайти в інших прикладах 

взаємодій в сучасних суспільствах. Наведені вище результати вдалось 

поглибити, а застосовану схему – додатково апробувати у іншому 

дослідницькому проекті, «Ukrainian Labour Migration Processes in Russia: 

Social and Gender Aspects» (ДОДАТОК Д), який зосереджувався на вивченні 

особливостей участі українських громадян в процесах трудової міграції до 

Росії, з огляду на її «маятниковий» характер, зокрема,  на  виявленні 

особливостей їх соціальних взаємодій під час перебування на заробітках 

[379]. 

В  названому проекті дані лейтмотивних інтерв’ю було організовано 

шляхом співвіднесення емпіричних результатів до таких узагальнених 

категорій аналізу: «активна взаємодія з домінантним соціумом»; «пасивна  

взаємодія з домінантним соціумом»; «зорієнтованість на невизначений 

термін перебування в Росії»; «зорієнтованість на тривалий термін 

перебування в Росії»; «зорієнтованість на короткий термін перебування в 

Росії». В такий спосіб було здійснено первинну класифікацію даних. 

Наступним етапом, згідно вже апробованої схеми, була 

субкатегорізація даних (табл. 4.1.3.), тобто виявлення умов і обставин, що 

розкривають характер вияву кожної з категорій за певних умов. 

                                                 
20 Докладніше про мотиви повернення див. нижче, у п. 4.2. 
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Субкатегоризація  здійснювались для подальшої побудови залежностей між 

окремими субкатегоріями. 

 

Табл. 4.1.3 
Виділення категорій та субкатегорій при здійсненні аналізу даних 

лейтмотивних інтерв’ю з українськими трудовими мігрантами з довідом 
міграції до Росії 

 
Категорії 
аналізу 

 

Субкатегорії 

активна 
взаємодія з 

домінантним 
соціумом 

агенти активної інтеграції – родичі 
пізнавальний характер міграції  
контакти з діаспорою, відмежування від «заробітчанства» 
престижна робота у мегаполісі  
російське громадянство  
стабільна робота із соціальним пакетом  
комфортне соціальне середовище 
 

пасивна  
взаємодія з 

домінантним 
соціумом 

працевлаштування без контракту  
мінімальні соціальні контакти  
нелегальність перебування  
напружені стосунки з суспільством перебування  
приховане працевлаштування 
вузьке коло спілкування, в т.ч. поза земляцтвом 
 

зорієнтованіс
ть на 

невизначений 
термін 

перебування 
   

відсутність перспектив праці в Україні 
перебування разом з усією родиною 

зорієнтованіс
ть на 

тривалий 
термін 

перебування   
 

робота вахтовим методом (в промисловій зоні Росії) стабільне 
(українське)  професійне середовище  
наявність постійної роботи 

зорієнтованіс
ть на 

короткий 
термін 

перебування 
 

робота в інтервалі між іншим активностями  
короткотривалий (сезонний) характер робочих поїздок 

 

 Як результат, вдалося виокремити низку моделей взаємодії з 

«домінантним» соціумом (мал. 4.1.2). 
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 Модель 1. Умовна назва:  «ПРОТОДІАСПОРА». 

 Загальна характеристика:  успішна інтеграція в російське суспільство, 

зорієнтованість на тривале (безстрокове) перебування.  

 Основні ознаки: наявність престижної роботи у російському мегаполісі; 

перебування в Росії разом з усією родиною; навчання дітей у елітарних 

школах та престижних вишах; підтримка контактів з представниками 

української діаспори в Росії; категоричне відмежування від українського 

«заробітчанства». 

 Модель 2. Умовна назва:  «ТРАНСГРОМАДЯНСТВО».  

 Загальна характеристика:  активна інтеграція в російське суспільство, 

зорієнтованість на тривале (з визначеним терміном завершення) перебування 

і працю в Росії.  

 Основні ознаки: виїзд в Росію (самого мігранта чи «агента» його 

міграції) на заробітки в радянські часи; здобуття російського громадянства 

після розпаду Радянського Союзу ; стабільна робота із наданням  соціального 

пакету; робота вахтовим методом в промисловій зоні Росії (Сибір, Північ); 

комфортне соціальне середовище в країні перебування. 

 Модель 3.  Умовна назва: «ГОСТІ». 

 Загальна характеристика:  активна інтеграція в російське суспільство, 

короткотривалі періодичні (сезонні) поїздки на роботу до Росії.  

 Основні ознаки:  основними агентами активної інтеграції в суспільство 

перебування виступають родичі (близькі знайомі); короткотривалий 

(сезонний) характер робочих поїздок і визначаються особистими чинниками;   

- очікування від міграції носять пізнавальний характер. 

 Модель 4.  Умовна назва:    «ГЕТТО» 

 Загальна характеристика:  пасивна інтеграція в російське суспільство, 

невизначеність термінів повернення в Україну.  
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 Основні ознаки: приховане працевлаштування (в першу чергу – 

домогосподарка); обмеженість кола щоденного спілкування; перебування 

поза земляцтвом; відсутність перспектив проживання та праці в Україні. 

 Модель 5. Умовна назва:   «ДАЛЬНЕБІЙНИКИ» 

 Загальна характеристика:  пасивна інтеграція в російське суспільство, 

зорієнтованість на тривале перебування і працю в Росії.  

 Основні ознаки:  працевлаштування на постійній основі без контракту 

(замовник самостійно полагоджує питання з правоохоронцями); наявність 

роботи, що вимагає середньої або хорошої кваліфікації (найчастіше – 

будівництво); мінімальні контакти з суспільством перебування; стабільне 

українське  професійне середовище. 

 Модель 6. Умовна назва:  «ЕПІЗОДНИКИ» 

 Загальна характеристика:  мінімальні контакти з суспільством 

перебування, орієнтація на швидке повернення. 

 Основні ознаки: нелегальність перебування (без реєстрації); напружені 

стосунки з суспільством перебування (в т.ч. страх перед правоохоронними 

органами); робота на заробітках в інтервалі між заняттями іншою діяльності 

(табл. 4.1.4).  

Табл.4.1.4 
Базові сценарії входження переселенців в новий соціум 

 
Умовна 
назва 

Характеристика
механізму 
інтеграції 

Типовий випадок 

1 2 3 

етнічний 
парадокс 

прагнення до 
збереження 
етнo- релігійної 
ідентичності в 
умовах 
універсалізації / 
секуляризації 

Н., жін., 28 р. (м. Прага, Чехія) 

Н. – молода жінка, родом із Західної України. На момент 
виїзду за кордон навчалась в технічному виші на платному 
відділенні. Перспектива подальшого навчання була 
проблематична. Відтак було прийнято рішення про виїзд за 
кордон на заробітки Чехії. На перших порах Н. працювала 
посудомийкою в ресторані; з часом його власник запропонував 
дівчині освоювати професію кухаря. Через певний період часу 
Н. пристала на пропозицію вихідця з України відкрити власну 
справу. Бізнес виявився успішним, партнерам вдалося його 
розширити і стати співвласниками одного із ресторанів у 
Празі.  
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Табл. 4.1.4. 
(продовження) 

1 2 3 

  Організація ресторанного бізнесу Н. та її партнера має 
специфіку: ресторан зорієнтовано на клієнтів-представників 
української діаспори у Празі. Це виявляється в таких 
моментах: домінування української кухні; виконання 
рестораном функцій українського культурного центру, де 
відбуваються українські вечори, відзначаються традиційні 
українські свята; особливості підбору персоналу: перевага 
надається вихідцям з України. Саме у формуванні ресторану як 
українського осередку бачить Н. розвиток свого бізнесу.  В 
такий спосіб дівчина планує згуртовувати своїх земляків за 
кордоном. Підтримку українських національних традицій Н. 
вбачає одним із основних чинників гармонізації свого життя.   

дистанці-
ювання 

від 

минулого 

демонстративне 
уникнення 
усього, що 
пов’язує 
минулим 
життям 

І., чол., 36 р. (м. Лісабон, Португалія) 

Н. виїхав з України на початку 2000-х рр. після болісного 
розлучення, ініціатором якого була його – тепер уже колишня 
– дружина. За 10 років перебування за кордоном лише декілька 
раз приїздив в Україну. Н. проживає за кордоном легально, 
вивчив іспанську мову, має в Лісабоні постійну роботу - 
організовує доставку товарів зі складу. Переконаний, що в 
Україну повертатися недоцільно, адже там «немає нічого 
доброго», а тут, у Лісабоні, у нього багато друзів, нормальне 
життя. Має наміри отримати вищу освіту, бо переконаний, тут-
таки вона йому знадобиться, на відміну від України, де Н. не 
зумів працевлаштуватися за спеціальністю, яку отримав у 
технікумі. Н. впевнений, що з часом зможе успішно 
професійно реалізуватися, адже в Іспанії «ніхто не заважає 
відкрити свою справу, жити нормально», тут жити «спокійно і 
цікаво», а удома чомусь «всіх жаба тисне, бо він має, а ти 
не маєш». 

 

До сказаного лише додамо, що виділені нами моделі можуть мати місце 

як за внутрішніх, так і зовнішніх соціальних переміщень, хоча в другому 

випадку виявлятимуться виразніше, демонструючи орієнтацію мігрантів на 

той чи інший базовий сценарій входження в новий соціум. 

Одним із чинників актуалізації тієї чи іншої моделі взаємодії локальної 

спільноти мігрантів з домінантним соціумом є міжнародна політика у 

міграційній сфері. Так, якщо з’являється тенденція до закриття кордонів; 

скорочуються терміни дії візи; ускладнюється процедура повторного в’ їзду в 

країну, де працюють мігранти; урізаються їх права тощо, виникають 

передумови до актуалізації двох моделей. В першу чергу, це «ізоляційна» 

модель «Гетто», яка передбачає тривале «буття в нелегальності» [380]. В 
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цьому випадку перед мігрантом може постати дилема: повернутися (або 

навіть бути депортованими) в Україну з невиконаною «місією», втративши 

право на повторну трудову міграцію, або перетворитися на особу з 

невизначеним статусом в країні свого теперішнього перебування, з вельми 

віддаленою переспективою повернутися додому. Якщо мігранти вибирають 

другий варіант, це змінює засади їх перебування за кордоном і, найчастіше, 

означає остаточний перехід в нелегальність. В такий спосіб кримінальні 

структури країни перебування отримують свого роду «поповнення», що, 

зрозуміло, призводить до зростання соціальних ризиків.  

Застосування жорстких санкцій до трудових мігрантів в окремо взятій 

країні може актуалізувати модель «Транзит». В цьому випадку мігранти, не 

зорієнтовані на повернення додому, шукають «свою» країну, мігруючи (в 

тому числі, нелегальними шляхами) з метою віднайти прийнятний спосіб 

завершення цього процесу. Соціальні ризики в цьому випадку залишаються 

високими.  

Водночас тенденція до створення держави «відкритих кордонів», 

наприклад, введення безвізового режиму; втрата контролю за роботодавцями, 

у яких працюють трудові мігранти без належних документів тощо, також 

може зумовлювати певні ризики. Так, в цьому випадку «відкриті» для 

мігрантів держави будуть приваблювати у першу чергу тих осіб, які 

зорієнтовані на еміграцію (моделі «Асиміляція» та «Діаспора»), що може 

викликати певний спротив суспільств-рецепієнтів, зумовлюючи соціальну 

напругу в них. Зокрема, перспектива актуалізації моделі «Асиміляція» може 

розглядатися «домінантним» соціумом як передумова хаотичної 

«поліетнізації», яка спровокує етносоціальні конфлікти та стане загрозою 

цілісності соціокультурного простору країни-рецепієнта [371, с. 14]. Менш 

кофліктогенною в цьому сенсі вочевидь є модель «Діаспора», яка передбачає 

появу емігрантських громад. І хоча останні можуть й заявляти про 

необхідність законодавчого визнання своїх особливих прав, процеси 

«зчеплення» такого роду локальних спільнот з «домінантним» соціумом [372, 
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с. 147] в цьому випадку вірогідно носитимуть інституційний характер, тож 

будуть достатньо контрольованим. Означені ризики можуть бути суттєво 

знижені у випадку увиразнення захисту прав людини, лібералізації 

міграційної політики.  

Для прикладу, такі моменти, як можливість об’єднання сімей на час 

перебування на заробітках; урегулювання процедури сплати податків та 

пенсійного законодавства; спрощення процедури отримання мультивізи 

тощо, надають трудовим мігрантам змогу ефективно «балансувати» між 

країною перебування та батьківщиною (модель «Маятник»), а також без 

остраху очікувати завершення офіційного терміну перебування за кордоном 

(«Повернення»). В обох випадках повернення на батьківщину (як на 

короткий, так і на тривалий термін), не носитиме для мігрантів «фатального» 

характеру, адже вони залишають за собою можливість (і право) на повторну 

трудову міграцію (навіть у випадку, якщо мігранти цим правом на разі не 

бажають користуватися).  

Як уже зазначалось вище, незалежно від обраної стратегії взаємодії з 

суспільством перебування, переселенці, особливо на перших порах, завжди 

відчуватимуть дискомфорт від утрати ідентичності та прагнутимуть 

подолати хаос і збентеження, виявляючи бажання сформувати нову картину 

світу. Відтак,  вони опинятимуться в специфічному символічно-подієвому 

полі, де ставлення до факторів первинного середовища та соціальних 

інституційних факторів сучасного суспільства визначається сакраментальним 

«що у нас є?», яке в контексті входження  в «суспільство споживання» 

суттєво поступатиметься актуальністю запитанню «чого б нам ще хотілося?» 

–  зрозуміло, не стільки в «матеріалістичному» вимірі, скільки в контексті 

проблеми формування адекватних потреб індивіда [345, с. 349].  

Активну участь у подоланні специфічної «кризи ідентичності» 

мігрантів може відгравати Церква. І це закономірно, адже культурно-

релігійні комплекси не треба винаходити, вони склалися і довели свою 

ефективність у ході тривалої історії свого існування [204, с. 125], зокрема, в 
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умовах української еміграції, де Церква віддавна постає як осереддя не лише 

релігійного духовного, але й національно-культурного, а в багатьох випадках 

– суспільно-політичного життя наших співвітчизників за межами рідної 

землі. Особливу зацікавленість церкви традиційних для українців конфесій 

проявляли до питань формування особистості в умовах чужорідного соціуму, 

в т.ч. – до питань здобуття якісної освіти дітьми емігрантів, які  є актуальним  

для українців вже тривалий час, починаючи з кінця ХVІII століття, коли на 

різних континентах світу почали формуватися українські діаспорні 

утворення. 

Пілотною базою формування осередків українства за кордоном став 

американський континент. Саме до Канади і Сполучених Штатів Америки 

прибували перші поселенці з українських земель. Першими емігрантами 

здебільшого були вихідці із Західної України, зазвичай, греко-католики, 

селяни, тож з їх притоком постала проблема творення, юрисдикційного 

підпорядкування їх церковних громад, яка поступово набула впорядкованого 

характеру. Натомість, у Європі, де українська діаспора з’явилася значно 

пізніше, і яка була у конфесійному плані різноріднішою, процес формування 

церковних громад українців відбувався менш активно, і реально 

активізувався лише з початком «четвертої» хвилі української (трудової) 

міграції на зламі тисячоліть 21.  

До недавнього часу, тобто в межах освітнього простору, сформованого 

в результаті перших трьох хвиль української еміграції, емігрантові 

доводилось вибирати між двома альтернативами: здобуття «західної» освіти 

або навчання в т.зв. етнічній школі (школі для етнічних меншин). Така 

альтернативність вибору відображала «різновекторність» завдань, які стояли 

перед емігрантом:  з одного боку –  успішно інтегруватися (інтегрувати своїх 

дітей) в суспільство нового перебування, а з іншого – зберегти свою 

соціокультурну ідентичність, не втратити духовний зв’язок та підтримувати 

                                                 
21 Див. докладніше нашу публікацію: Виклики та здобутки Української Греко-Католицької Церкви в 
еміграції: історико-соціологічний нарис / О. Іванкова-Стецюк, Л.Васьків, А. Васьків, Г. Селещук. – Львів: 
Комісія УГКЦ у справах мігрантів, 2010. – 96 с. 
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бодай мінімальні соціальні контакти з історичною батьківщиною. Кожна з 

означених освітніх альтернатив передбачала позитивні та негативні наслідки 

для емігранта та його дітей. 

У випадку здобуття «західної» освіти перспективи успішної інтеграції в 

новий соціум були цілком реальні, щоправда, реальною поставала і 

перспектива асиміляції, що для багатьох мігрантів бачилось неприйнятним. 

Саме тому в українському емігрантському середовищі, особливо у місцях 

компактного проживання українців, мала місце орієнтація на етнічну школу. 

Таку школу в означеному контексті можна охарактеризувати як локальне 

утворення в структурі «домінантного» соціуму, яке свідомо перебирає на 

себе частину функцій родини, Церкви та громади, мотивуючи це тим, що 

роль цих основних виховних чинників – в умовах розпорошення серед 

чужого середовища – дуже обмежена [340, с. 196-197]. Найпоширенішими 

були етнічні школи двох типів.  

Перший – це  катехитичні (з часом – парохіяльні) школи для дітей з 

українських колоній, які діяли за підтримки Церкви  і мали на меті навчати 

українських дітей Служби Божої, українських молитов та народних пісень, 

писемної та усної української мови.  

Другий тип – це офіційні приватні школи, які працюючи за 

державними програмами, передбачали вивчення української мови, історії 

України  та української культури. Такі школи формували добротну освітню 

базу та створювали передумови до отримання вищої освіти, позаяк 

базувались на засадах освітньої діяльності, тривалий час апробованих в 

рамках Українського Педагогічного Товариства «Рідна школа» [381, с. 488-

489], тож були популярними не лише серед українців, але здобули визнання 

серед місцевого населення та інших соціальних груп. З часом  прагнення 

вчитися, давати дітям належну освіту стало стійким образом представника 

української етнічної групи за кордоном, який зазвичай мав «подвійне 

самоусвідомлення»: з одного боку, мала місце невіддільність від етнічної 

групи, а з іншого – високий рівень інтегрованості в нове суспільство [55, с. 
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182-188]. На жаль, ґрунтовна приватна освіта була доступною не кожній 

родині українських емігрантів. Відтак, вибір на користь державної місцевої 

школи з перспективою асиміляції дитини часто поставав як вимушений крок, 

рівно ж як і вибір етнічної школи, навіть у випадках, коли остання 

знаходилась поза інституційним освітнім простором країни нового 

перебування (прицерковна школа, недільна школа на громадських засадах 

тощо), що, зрозуміло,  посилювало  ризики сегрегації емігрантів та їх дітей, а 

отже, знижувало їх шанси на успішну інтеграцію в суспільство.  

Українське шкільництво в умовах «четвертої» (трудової) хвилі 

української еміграції на перших порах розвивалося подібно до того, як це 

відбувалося на попередніх її етапах. Показовим в цьому плані є досвід 

Португалії, де  перші громади українських мігрантів утворилися навколо 

церковних парафій, з середовища яких почали формуватися світські 

громадські об’єднання, реєструючись як незалежні громадські організації зі 

своїми  статутами. Саме при цих громадських організаціях почали 

створюватися прицерковні суботні школи для дітей українських трудових 

мігрантів. Викладачами в таких школах, в переважній більшості, були 

вчителі, які здобули вищу (педагогічну) освіту в Україні.  

Новим чинником інституціоналізації українського шкільництва за 

кордоном стало заснування у 2008 році Української міжнародної школи при 

Міністерстві освіти, науки, молоді  та спорту України. Школа набула 

популярності серед українських трудових мігрантів та їх дітей через 

можливість отримання атестату про середню освіту, який дає право на 

продовження освіти як у ВНЗ України, так і за кордоном 22. Однак, майже 

одразу з’ясувалося, що цей проект не можна оцінювати однозначно 

позитивно через те, що він не цілком відповідає досягненню мети належної 

освіти та духовного виховання української молоді за кордоном. Більше того – 

виникли підозри вважати його таким, що має ознаки організованої системи 
                                                 
22 Див. докладніше: Міжнародна українська школа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ukrintschool.org.ua/ 
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комерції, адже проект виявився справді «вигідним»: не затрачуючи 

надмірних зусиль (навчаючись лише по вихідних), випускники Міжнародної 

української школи отримували високі середні бали у своїх атестатах і через 

Угоду про визнання дипломів і атестатів про освіту між Україною і 

Португалією здобували можливість брати участь у конкурсах вступу до 

престижних ВНЗ Португалії і навіть претендувати на державну стипендію. 

Зрозуміло, що сучасним європейцям виявилось незрозумілим: яким чином, 

молода людина, навчаючись  лише один раз на тиждень, може здобути 

хороші знання, а особливо –  кращі оцінки, ніж мають ті діти, які навчалися у 

щоденній місцевій школі. Така ситуація стала причиною впровадження 

відповідних санкцій португальського уряду до українських суботніх шкіл, як 

це  сталося у 2011 році, коли їх випускникам (з атестатами Міжнародної 

української школи) відмовили у прийомі документів до ВНЗ Португалії, і 

лише втручання адвокатів та Посольства України дозволило вирішити 

проблему. 

На даний момент  ситуація у сфері українського шкільництва за 

кордоном продовжує залишатись неоднозначною. Зокрема, в Португалії 

близько двадцяти українських суботніх шкіл розділилися на прихильників та 

противників співпраці з Міжнародною українською школою. Перші 

(керівництво Міжнародної української школи) переконані, що державний 

документ про освіту, отриманий в українській школі за кордоном, який дає 

змогу вільно обирати країну подальшого навчання – це крок на шляху 

розбудови гармонійного простору здобуття освіти в умовах еміграції, тож є 

здобутком сучасних емігрантів з України. Натомість,  формат суботньої 

школи бачиться ними як небажаний через те, що знижує престижність 

етнічної школи, перетворюючи її у «клуб за інтересами», який не має 

належних перспектив розвитку23 . Другі (до таких належить Спілка українців 

у Португалії) вважають, що майбутнє за комбінованою формою навчання, 
                                                 
23 Див. Докладніше: Громадянське суспільство і політика: Проблеми становлення та діяльності Міжнародної 
Української Школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://maidan.org.ua/static/news/2009/1255190536.html  
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коли базові знання здобуваються в місцевих навчальних закладах, а етнічні 

школи працюють як школи «вихідного дня» на громадських засадах, 

ставлячи перед собою завдання стримувати процеси асиміляції, зберігаючи 

українські традиції і мову для молодого покоління українців за кордоном. 

Що ж стосується пошуку можливих шляхів компромісу із означеного 

питання, то процес іде дуже повільно, і більше нагадує взаємопоборювання, 

аніж пошук оптимального рішення проблеми. По-різному реагують і 

профільні міністерства України: якщо Міністерство закордонних справ 

стурбоване перспективою легалізації купівлі-продажу документів про освіту 

емігрантами, то Міністерство освіти, науки молоді та спорту схильне 

ігнорувати проблему, мотивуючи це тим, що Міжнародна українська школа 

має велику популярність серед емігрантів, а, отже, і перспективу, 

підтверджуючи це довідками про кількість виданих атестатів. І хоча ведуться 

певні спроби змінити ситуацію та систематизувати роботу українського 

шкільництва в еміграції та виробити спільну програму викладання та 

функціонування етнічних шкіл з перспективою їх інституційного розвитку 

під егідою створеної у 2009 році Координаційної Ради зі шкільництва, 

питання залишається відкритим. Водночас зрозумілим є й наступне: без 

структурної організації шкільництва, без розроблення методики викладання, 

планування діяльності, легалізації, та врахування реальних потреб 

українських мігрантів, українське шкільництво за кордоном буде носити 

спонтанний, неорганізований та нелегальний характер, а отже, мати 

негативні наслідки, як в контексті тривалості, так і  ефективності.  Однак, для 

того, щоб така ініціатива виявилась дійсно успішною, а головне – 

прийнятною для самих емігрантів, слід враховувати їх реальні настанови та 

вектори ціннісних орієнтацій.  

Так, бачиться закономірним, що для частини сучасних українських 

мігрантів є оптимальною така модель освіти їх дітей, яка формує реальні 

перспективи отримання належної кваліфікації для подальшого легального їх 

працевлаштування за кордоном. Такого роду «прозахідні» освітні орієнтації 
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характерні, в першу сергу,  для тих наших  співвітчизників, які прагнуть 

якомога швидше «розчинитися» в «іншому» соціумі, перетворивши його на 

«свій» (модель «Асиміляція»), а також тих, хто будучи невдоволеним своїм 

життям за кордоном бажають покращити його шляхом зміни країни свого 

перебування, не будучи при цьому вмотивованим ані щодо повернення на 

батьківщину, ані щодо збереження національної  ідентичності (модель 

«Транзит»). 

Водночас варто підкреслити, що на відміну від трьох попередніх хвиль 

української міграції, в рамках яких мала місце орієнтація на родинну 

міграцію з однозначною перспективою зміни постійного місця проживання, в 

умовах її (міграції) четвертої хвилі, більшість українських емігрантів (навіть 

з числа тих, які перебувають за кордоном разом зі своїми дітьми) декларує 

свої наміри щодо повернення (рееміграцію). І хоча ці наміри часто 

залишаються лише намірами, все ж значна частина наших співвітчизників не 

сприймає асиміляцію як бажаний кінцевий результат свого перебування на 

заробітках. І йдеться не лише про тих українців, які не виявляють бажання 

інтегруватися в суспільство перебування, прагнучи якомога швидшого 

повернення додому одразу ж після здобуття коштів на придбання житла, 

покриття боргів, виплату кредитів тощо, тобто на виконання своєї «місії» 

(модель «Повернення»), але й тих, які докладаючи зусиль, щоб стати 

повноправним членом «іншого» соціуму, мають намір зберігати свою 

національну (етнічну) ідентичність (модель «Діаспора»). Відтак, як для 

перших, так і других логічною бачиться зацікавленість у такій освіті (в 

першу чергу – шкільній), яка б забезпечувала національне виховання їх дітей 

та давала базові знання з українознавства (українські мова та література, 

історія, образотворче мистецтво та художні ремесла, музика та хореографія 

тощо). Водночас, така зацікавленість в більшій мірі стосується змісту освіти 

та виховання і в меншій мірі  – їх форми (тобто відповідного документу, 

наприклад, про середню освіту, який буде визнано в Україні). Тож бачиться 

ймовірним, що «повертанці» прагнутимуть здобути офіційний сертифікат 
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вдома, в Україні (хоча можливі й винятки для тих, чиї діти опинилися за 

кордоном в останні роки шкільного навчання), а «діаспорці» - в державному 

освітньому закладі за кордоном. 

Зрештою, не слід забувати, що в останні десятиліття в Україні 

активізувалися процеси циркулюючої міграції. Відтак, для українських 

мігрантів все більше актуалізується така модель інтеграції в суспільство 

нового перебування, як «Маятник», основна характеристика якої  полягає у 

періодичному перериванні перебування на заробітках з подальшими 

повторними виїздами за кордон. Враховуючи, що інтервали між циклами 

можуть бути досить тривалими, мігрант опиняється у ситуації «подвійного 

громадянства», звісно ж – на рівні культурних форм буття. Тож для 

«маятникових» мігрантів та їх дітей актуальною бачиться «комбінована» 

форма навчання, яка передбачатиме як можливість навчання в місцевих 

закладах освіти, так і підтримання знань з українознавства, в першу чергу, 

української мови, літератури та історії. Таким чином, альтернатива 

«асиміляція» vs «етнізація» в шкільній освіті вже не є однозначною в умовах 

«четвертої» хвилі української еміграції. Як наслідок, актуалізуються такі 

моделі інституціоналізації шкільництва, в рамках яких мігрант отримує шанс 

на здобуття європейської освіти та, водночас, зберігає можливість зберігати 

українську ідентичність. Тож оптимальна модель українського шкільництва 

повинна враховувати множинність виборів моделей соціальної поведінки 

емігрантів, їх культурних взірців та настанов (мал. 4.1.3). 

“Діаспора”

11

“Діаспора”

Актуальні потреби українського шкільництва в умовах еміграції

“Маятник”

“Повернення”

 

Мал. 4.1.3. 
Актуальні освітні потреби емігрантів в контесті моделей інтеграції 
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Враховуючи активну участь Церкви у житті українського мігранта та 

його родини, бачиться закономірним виявлення фактів, наявність яких 

свідчить, що вибір тієї чи іншої моделі інтеграції може визначати 

перспективу взаємовідносин мігранта зі своїми земляками, об’єднаними в 

(при)церковну громаду. Зокрема, маємо підстави до конструювання чотирьох 

«ідеально-типових» понять, які відображають той чи інший спосіб 

структурування соціальної взаємодії мігрантів (табл. 4.1.5).  

Табл.4.1.5 
«Ідеально-типові» поняття як відображення способу структурування 

соціальної взаємодії українських емігрантів зі своїми співвітчизниками, 
об’єднаними в церковну громаду 

 
 
Ідеально-типове 

поняття 
Характеристика 

мігрантів у 
відповідності до 

типу 

Типові свідчення Актуальні моделі 
взаємодії з 

«домінантним» 
соціумом 

1 2 3 4 

«Активісти» Беруть активну 
участь в 
організації та 
підтримці 
життєдіяльності 
церковної 
громади 
мігрантів 

 

«Я співала в хорі, з тим 
хором ми їздили по всій 
півночі Італії […]. 
Телебачення італійське нас 
знімало [...]. Ми були в 
українському строї, гарно 
вдягнені всі там, співали 
[...]. І я пам’ятаю, єпископ, 
ми підійшли там, віталися, 
значить, і він до нас, 
італійською, звичайно, 
каже, що не міг 
наслухатися, так гарно 
голоси поставлені. А хто 
то вами так керує? Я 
кажу: «У нас є 
професіонал. Ви що 
думаєте?» Така пані Надя. 
Вона з Тернополя.  Вона ті 
голоси, вона ноти добре 
знала»  (С., жін., 57 р., має 
досвід трудової міграції до 
Італії).  

«ДІАСПОРА» 
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Табл. 4.1.5. 
(продовження) 

 
«Комунікатори» Відвідують 

Церкву, беруть 
участь в акціях, 
організованих 
«активістами», 
(святкування Дня 
Матері, 
Великодня 
тощо), однак 
самі рідко 
долучаються до 
їх організації  

«Є наша така церква, де 
переважно на великі свята 
і в неділю там відправа, та 
там кожен день, Боже, 
кожен день, коли ти міг, 
приїжджав, і завжди двері 
відкриті, завжди були 
жінки, завжди […]. А на 
Паску там і концерти 
влаштовували, співали, 
гаївки грали» (Л., 45р.,  має 
досвід трудової міграції до 
Італії)  

«ПОВЕРНЕННЯ» 

«Користувачі» Розглядають 
Церкву як 
«соціальну 
агенцію», яка 
вирішує їх 
проблеми та, 
організовує 
культурне 
«дозвілля» 

«Фактично Церква для нас 
досить багато зробила. І 
як ми мали якісь проблеми, 
чи зі здоров’ям, ми 
порадили, то знали де піти, 
і священики були, які нам 
порадили. І юридичні 
надавали нам поради, і 
медичні поради» (М., жін., 
50 р., має досвід трудової 
міграції до Італії). 

 

«ГЕТТО» 

 

«АСИМІЛЯЦІЯ» 

«Незалучені» Не беруть участі 
в житті громади 
співвітчизників, 
хоча «разові» 
відвідування 
церкви можуть 
мати місце 

«Розказували, що є громада 
там, українська церква, 
збираються […]. А так 
щоб щось більше, я не 
можу нічого сказати. Тому 
що я був, чесно, роботою 
зайнятий» (Б., чол., 45 р., 
має досвід трудової міграції 
до Італії); «Ходили [до 
Римо Католицької], тому 
що наша українська церква 
знаходилася […]півтора 
години їзди» (О., жін., 46 р., 
має досвід трудової міграції 
до Італії). 

 

«ГЕТТО» 

 

«ТРАНЗИТ» 

 

«АСИМІЛЯЦІЯ» 
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«Активісти»: беруть активну участь в організації та підтримці 

життєдіяльності церковної громади емігрантів. Це касири, відповідальні за 

розповсюдження духовної літератури, організатори прощ та поїздок, 

керівники, активісти церковного хору та інші активні миряни. Зазвичай вони 

мають вищу освіту, високий рівень професіоналізму, активну громадянську 

позицію. Для них оптимальною моделлю соціальної взаємодії з 

«домінантним» соціумом є «Діаспора». Вони намагаються репрезентувати 

кращі сторони «своєї» спільноти, активно співпрацють з церковними 

спільнотами та громадськими організаціями країни перебування.  

 «Комунікатори»: регулярно відвідують Церкву, часто беруть участь в 

акціях (святкування Дня Матері, Великодня, прощі до святих місць тощо), які 

організовують «активісти», однак самі рідко долучаються до їх організації. 

Основна форма участі «комунікаторів» в житті «своєї» церковної громади – 

спілкування з іншими її учасниками, обмін з ними думками, інформацією, 

надання та отримання емоційної підтримки. Здебільшого зорієнтовані на 

тимчасове перебування в «чужорідному» середовищі (модель соціальної 

взаємодії «Повернення»), тому для них спілкування після відвідання церкви – 

щось на зразок «імітації» життя серед «своїх». 

«Користувачі»: дистанційовані від життя «своєї» (при)церковної 

громади, хоча в їх середовищі мають місце «разові» відвідування церкви. 

Основною характеристикою «користувачів» є їх сприйняття Церкви як 

«соціальної агенції», функціями якої є участь у вирішенні їх соціальних 

проблем та організація культурного «дозвілля». У випадку нагальних 

проблем та / або потреби в «розважальних» акціях можуть включатися в 

життя громади, але це включення буде ситуативним. У щоденному житті 

«користувачі» зазвичай обирають моделлю соціальної взаємодії з 

домінантним соціумом «Гетто», хоча серед них є й зорієнтовані на 

асиміляцію (модель «Асиміляція»), особливо серед молоді та громадських 

«активістів», які намагаються використовувати авторитет Церкви для 

вирішення корпоративних та приватних цілей.  
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«Незалучені»: включення мігранта в життя «своєї» церковної громади 

можуть блокувати один або водночас декілька чинників. По-перше, це 

щільна трудова зайнятість частини мігрантів навіть у вихідні дні, що 

унеможливлює відвідування богослужінь. По-друге, це відсутність церкви 

відповідної конфесії у місці проживання. По-третє, це зорієнтованість на 

«розчинення» в «новому» середовищі. По-четверте, це «екуменічна» 

світоглядна настанова, що виражається формулою «Бог один». Перший 

чинник часто поєднується з другим (це сприяє поширенню моделі «Гетто» в 

середовищі емігрантів), а третій з четвертим (це посилює тенденцію до 

поширення моделей «Асиміляція» і «Транзит»).  

Підсумовуючи зазначимо, що для сучасних українців, залучених в 

процеси активних соціальних переміщень, проблема адаптації постає як 

комплексна, а сама міграція завжди означає суттєві зміни в особистісному 

«Я», обумовлені виходом особистості з попередньої усталеної і звичної 

системи міжособистісних відносин, вихід з конкретних малих груп, втрату 

попередніх зв’язків і статусів і, водночас, необхідність активності, діяльності 

з напрацювання, встановлення подібної попередній системи зв’язків та 

статусів. Така активність потребує немало зусиль і немало часу, а зміна 

звичного способу життя і кола спілкування призводить до того, що особа 

втрачає груповий «захисний пояс» [331, с. 124-125], позаяк, з одного боку, 

міграція дає змогу (у всякому разі – шанс) реалізувати прагнення індивіда, а з 

іншого –  створює ситуацію соціального напруження, зниження якої можливо 

шляхом вибору або на користь «нового», або - «старого» культурного зразка; 

набуття позиції «свого» або укріплення позиції «чужого» [378, с. 167].  

Одним із способів зниження напруги є входження до структур мезорівня, за 

допомогою яких «суспільне життя стає реальним для індивіда, насправді 

реальнішим, ніж його чи її зв'язок із інституціями, системами інституцій чи 

суспільним класами, не кажучи вже про державу, суспільство та 

міжнародний устрій» [141, с. 51]. Такими структурами в умовах еміграції 
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можуть стати є об’єднання під егідою Церкви, які в тій чи іншій мігрантів,  

які традиційно підтримуються Церквою.  

Пояснення процесів взаємодії мігрантів їх прагненням до поліпшення 

своїх життєвих можливостей формуванням та посиленням ідентичності, 

розвитком умов для успішної кооперації, формує підґрунтя для комплексного 

оцінювання впливу сучасних міграцій на зміни в організації релігійного 

життя через аналіз досвіду входження до структур, здатних забезпечити 

комфортну інтеграцію мігрантів в домінантний соціум та / або  створення 

умов для їх реінтеграції в середовище виходу у випадку повернення, на чому 

зупинимось докладніше.  

 

4.2. Особливості змін організаційних форм релігійного життя 

українських мігрантів «четвертої» хвилі  

4.2.1. Зміни в структурно-територіальній локалізації церковних 

громад українських емігрантів на зламі тисячоліть 

 «Четверта» хвиля зовнішньої української трудової міграції спонукала 

Церкву шукати нові моделі своєї місії в сучасному світі, зокрема, брати 

активну участь в житті українців за кордоном, формуючи нові осередки 

релігійного та культурного життя. Сказане, зокрема, стосується Української 

Греко-Католицької Церкви, практична діяльність якої у сфері міграції на 

даний момент провадиться багатьма церковними та прицерковними 

структурами – Апостольською візитатурою, Комісією УГКЦ у справах 

мігрантів, Пасторально-місійним відділом, Патріаршою катехитичною 

комісією, Єзуїтською службою для біженців, Морським апостолятом, 

Карітасом тощо. В умовах глобалізації така діяльність отримує новий 

імпульс, зміцнюючи вплив церков у публічному дискурсі, руйнуючи бар’єри 

політики й культури, даючи поштовх рухам, спрямованим на підтвердження 

ідентичностей і самовизначення [382]. Як було відзначено Владикою 

Діонісієм (Ляховичем) у доповіді,  виголошеній на ІІІ Міжнародному 

конгресі української діаспори в червні 2010 р. у Львові, ряд офіційних 



 241 

документів та Кодекси Канонів як Римо-Католицької Церкви, так і Східних 

Церков застерігають, щоби вірним Церкви свого права була гарантована 

душпастирська опіка на чужині в рідному обряді та рідній мові, що є цілком 

закономірним. Особливою активністю відзначається  Українська Греко-

Католицька Церква в Італії, зважаючи на велику присутність українців у цій 

країні  (Італія посідає перше місце серед країн Євросоюзу за кількістю 

мігрантів з України) [370, с. 21-86], з одного боку, та завдяки підтримки з 

боку Римо-Католицької Церкви, з іншого.  

УГКЦ в Італії на сьогоднішній день намагається бути присутньою у 

всіх сферах суспільного життя українців, надаючи їм окрім духовної, 

моральної, психологічної, нерідко і соціально-правову та матеріальну опіку. 

Ця опіка полягає в тлумаченні іноземного законодавства, психологічних 

порадах, сприянні працевлаштуванню, опіці над хворими та ув’язненими 

тощо. Водночас, нелегальний статус багатьох українських трудових мігрантів 

в Італії, який у значній мірі є наслідком специфіки їхньої трудової діяльності 

(обслуговування приватних помешкань та догляд за літніми людьми й 

дітьми), зумовлює, серед іншого, й те, що, попри значні кількісні показники, 

сучасна українська трудова міграція до Італії залишається найменш 

вивченою з-поміж найбільш представлених етнічних громад24. Зокрема, 

залишається недослідженим та неузагальненим позитивний досвід 

благодійної діяльності релігійних, прорелігійних та суспільно-релігійних 

об’єднань емігрантів; не сформовано цілісну версію змін у їх структурно-

територіальній локалізації, з урахуванням тієї обставини, що  міграційні 

потоки до Італії з України активізувалися лише відносно недавно, а отже, тут 

практично відсутні попередні хвилі еміграції. Такий стан справ є певним 

викликом для дослідника, на який спробуємо дати відповідь.  

Організаційні структури УГКЦ з’явилися в Італії на початку 1960-х рр. 

Із приїздом у 1963 р. до країни Й. Сліпого, у Римі було розташовано 

резиденцію ієрарха Церкви. У 1978 р. у Римі було створено осередок 

                                                 
24 Див. докладніше: офіційний сайт УГКЦ в Італії 
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Львівського Архиєпархіального Крилосу, який видавав місячник «Вісті з 

Риму». З 1983 р. Рим став осередком Секретаріату Синоду УГКЦ, зокрема, 

саме в цьому місті проводились Синоди (неофіційні – з 1963 р., та офіційні – 

з 1980 р.). Водночас, Італію можна розглядати як своєрідний інтелектуальний 

центр закордонної УГКЦ – саме тут ще у 1897 р. було засновано Українську 

папську колегію св. Йосафата (сьогодні цей навчальний заклад перебуває під 

опікою монахів Чину святого Василія Великого); саме тут у 1963 р. було 

засновано Католицький університет ім. св. Климента папи; саме тут активно 

працюють багато видавництв, науково-дослідних центрів, Товариство св. 

Софії. Присутність Церкви стала гарантом і виразником української традиції 

та моральності, певним стимулом не «загубитись» у чужому світі, коли  

«Церква, рідний церковний обряд становить основу народної 

самоідентифікації […] та інтегрує зі «своїми» [381, с. 72]. 

У 90-х роках минулого століття, які були ознаменовані інтенсифікацією 

міграційних потоків зі Східної Європи, в Італії виникли сприятливі для 

інтенсифікації розвитку структур УГКЦ. На той час у Римі вже 

функціонували дві українські колегії, де навчалися семінаристи і священики, 

які, пам’ятаючи, що УГКЦ віддавна була для українських емігрантів «вікном 

у культурний світ та причинилася у великій мірі до його релігійного, 

культурного й національного відродження» [383, с. VI] та усвідомлюючи 

необхідність підтримки вірних УГКЦ поза межами України, радо підтримали 

ідею духовного проводу українців Італії [161, с. 192].  

Процес становлення та структурно-територіальної локалізації структур 

УГКЦ в Італії в умовах «четвертої» хвилі української еміграції був складним, 

неоднозначним, із включенням низки латентних явищ. Відповідно, його 

важко піддати реконструкції лише на основі офіційних документів чи навіть 

наукових джерел, без урахування досвіду самих учасників процесу – 

українських трудових мігрантів, з одного боку, та священиків, з іншого. 

Маючи це на увазі, наші подальші рефлексії вибудовуватимемо на матеріалах 

соціологічного дослідження, із використанням методу вторинного аналізу 
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документів. Йдеться про два види документів.  По-перше, це транскрипти 

фонограм інтерв’ю (групових та індивідуальних) зі священиками, що мають 

досвід служіння українським трудовим мігрантів за кордоном, які 

проводились координатором вже згадуваного проекту «Оцінка та визначення 

потреб та можливостей діяльності МБФ «Карітас України» в міграційній 

сфері» Ігорем Марковим та єрм. Юстином Бойком у трьох містах, що є 

найбільшими осередками української трудової міграції в Італії – Римі, 

Неаполі, Мілані. По-друге, це транскрипти фонограм глибинних інтерв’ю з 

колишніми українськими трудовими мігрантами, проведених особисто 

автором в рамках міжнародного проекту «BrainNet-working Project» 

(ДОДАТОК Г). Аналіз визначеної емпіричної бази дав змогу виділити 

основні етапи та дієві форми організації українських церковних громад за 

кордоном та виявити їх актуальні виклики творення в рамках «четвертої» 

хвилі української еміграції.  

В першу чергу зазначимо, що вже на початку 1990-х рр. в Італії 

склалися сприятливі інституційні передумови до активізації релігійного 

життя за участю УГКЦ. За домовленістю з італійським єпископатом, Церкві 

було надано можливість служіння в римо-католицьких храмах: «Є дуже 

велика підтримка з боку Церкви Римо-Католицької. Зокрема, таке, що 

треба офісу, що працює для емігрантів [...]. І це дійсно треба подякувати 

Церкві Римо-Католицький, що вони з розумінням віднеслися до цього» 

(фрагмент групового інтерв’ю зі священиками, м. Болонья). Як свідчать дані 

інтерв’ю, така підтримка була усвідомленою і належно оціненою не лише 

священиками, але й «простими» українцями: «Італійська Церква нас 

підтримувала […]. Віддавали, наприклад, там [приміщення] на дванадцяту 

годину, ми приходили  […], нам сказали, що буде Служба Божа в такий-то 

годині» (С., жін., 57р., має досвід трудової міграції в Італії). Дана теза 

опосередковано підтверджується даними соціологічних досліджень, 

проведених італійськими фахівцями в середовищі українських мігрантів, з 

яких випливає, що сам факт присутності в Італії такого морального і 
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духовного авторитету як глава Римо-Католицької Церкви переносить в 

свідомості українців такі якості як «добра воля» і «гостинність» на все 

населення країни [384, с. 28]. Таким чином, у великих містах Італії 

утворилося осереддя, довкола якого гуртувались українці.  

Водночас, навіть наприкінці 1990-х рр. діючі церкви для українців були 

лише у великих містах в Італії. Лише тут мали місце постійні богослуження, 

які служили «осілі» священики (душпастирі, що живуть на парафіях, 

поручених їхній опіці і постійно перебувають в контакті з емігрантами, 

переживаючи з ними їхні проблеми та намагаючись сприяти їх вирішенню). 

Постійні богослуження спочатку мали місце лише у Римі, і лише з часом 

парох Риму (о. Іван Музичка) почав періодично доїжджати до Неаполя. З 

часом українців в Італії ставало все більше, що стало поштовхом до 

поширення на початках 2000-х рр. практики виїзних служінь священиків «на 

потребу». Такі служіння не мали постійного характеру і здійснювались 

«доїжджаючими» священиками, переважно – студентами вищих 

богословських навчальних закладів у Римі [161, с. 219-221].  

В цей же період УГКЦ розпочала активну діяльність із формування 

громад українських трудових мігрантів не лише у великих, але й у середніх 

містах Італії. Цьому передували регулярні виїзди священиків в єпархіальні 

осередки (згідно попередньо визначеного графіку) до тих населених пунктів, 

в яких існувала українська церковна громада, але не було «осілого» 

парафіяльного священика: «Десь в 1999-2000 році почали приїжджати 

багато людей з України в пошуках праці і роботи, була така потреба 

священика, щоб приїжджав в дані місця, де люди самі голосили про потребу 

приїхати чи на Паску, чи на якесь інше свято. І тоді, маючи неділю вільний 

день […], їздили саме в ті міста, де була потреба» (фрагмент 

індивідуального інтерв’ю зі священиком, м. Болонья).  

Велику роль в активізації релігійного життя українців в Італії на зламі 

тисячоліть відіграв спеціально створений для українських емігрантів журнал 

«До світла». На його шпальтах розміщувалась потрібна для українських 
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трудових мігрантів інформація та налагоджувались постійні контакти з 

читачами: «Ми вирішили випускати журнал [...]. І той журнал 

розповсюдився в декількох містах Італії, де їхали наші священики туди 

служити [...]. І люди почали дзвонити. І ми, як хтось дзвонив, то я старався 

їхати у то місто на найближчу неділю і розмовляв з італійською церквою, 

щоб вони дали церкву» (фрагмент групового інтерв’ю зі священиками, м. 

Болонья). Це робилося для того, щоби мати змогу аналізувати перспективи 

формування релігійного осередку мігрантів в тому чи іншому населеному 

пункті, а з часом – постійно діючої парафії.  

Така діяльність досить швидко дала наслідки: «Кожних два-три дні 

відкривалася нова українська громада [...]. І та справа настільки йшла по 

наростаючій, що за 2001-2002 і десь середина 2003 року відкрилося 75, а 

потім дійшло до 90 українських громад у 90 містах Італії» (фрагмент 

групового інтерв’ю зі священиками, м. Болонья). Протягом всього лише 

декількох років утворилася низка громад УГКЦ у великих і середніх містах 

Італії (Тренто, Брешіа, Помпеї, Салерно); у 2003 р. було сформовано 

церковну українську громаду в Болоньї – одну з найбільших і найактивніших 

в Італії. Саме в цих містах Українською Греко-Католицькою Церквою в Італії 

було зроблено перші кроки на зближення і знайомство українців в Італії, на 

подолання страху й бар’єру недовіри, на пошук діалогу та розуміння, а відтак 

– на формування великої української спільноти у вірі [163, с. 225-304].  

З часом УГКЦ активізувала свою діяльність і у віддалених 

регіональних центрах Італії: «Наші жінки працюють в розкиданих селах. 

Наприклад, дві-три в однім селі і дві-три в другім селі […].  Кожна долина є 

окремим світом, і важко добиратися до наступної долини через перевал, або 

через тунель […]. Треба посвятити багато часу, щоб доїхати і відправити 

Службу Божу для 20 осіб» (фрагмент групового інтерв’ю зі священиками, м. 

Болонья). Священики почали все частіше приділяти увагу – по мірі сил і 

можливостей –  невеликим населеним пунктам, навіть у гірській місцевості:  

«Посеред тижня служимо в деяких місцевостях, особливо це гори, тому що 
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в горах немає автобусів у неділі і свята» (фрагмент групового інтерв’ю зі 

священиками, м. Болонья). Це було зробити непросто: «От піди в глибинки 

отакі от, наприклад, от де люди працюють на полі. Взагалі є так як би село. 

Розумієте? От там попробуй відкрити парафію. Там попробуй збери 

людей!» (фрагменти групового інтерв’ю зі священиками, м. Неаполь). 

Ситуацію ускладнювало ще й те, що у невеликих важкодоступних населених 

пунктах графік роботи працівників часто буває ненормованим, тож 

потенційні парафіяни-українці там зазвичай працюють без вихідних і мало 

спілкуються між собою: «Так щоб ми мали можливість дуже часто 

зібратися, то ні. Ну, це було більше в великих містах, де є вихідні, і вони там 

десь збираються в ті вихідні. Ну то видно так встановлено, якось, що вони 

мають вихідний день. А тут не було такого […]. В Неаполі, кажуть, є. В 

Римі є. Десь в Мілані є. А там в тих містечках, там не було такого, щоб був 

свій священик» (А., жін., 45 р., має досвід трудової міграції в Італії); «Може 

десь там в Римі, але там де я був, на острові, не було. В Римі 100 відсотків, 

що є […]. Мабуть не кожен хотів туди їхати, напевно, далеко» (В., чол., 24 

р. має досвід трудової міграції в Італії).  

Виїзні служіння (як разові, так і регулярні) продовжують залишатися 

актуальними і до сьогоднішнього часу, хоча є для священиків фізично і 

психологічно виснажливими та вимагають від них немалих організаційних та 

фінансових затрат: «Субота, неділя цілісно день душпастирської праці. 

Тобто, ранком ся виїжджає, приїжджає на громади […], сповідається, 

віддає ся Службу Божу, і потім відразу ся їде на наступну. Там де ми є на 

останній Службі Божій, переважно засідається з людьми і спільно ся 

споживає те, що вони там з собою принесли, і є час на розмову»; 

«Переважно кожної неділі маємо від шести до восьми Служб Божих, коли є 

свята, є дев’ять Служб Божих. Тобто для нас робочий тиждень 

починається переважно в суботу, якщо доїжджаємо на Служби Божі і 

неділю, коли Службу маємо зранку, в обід і після обіду в громадах» 

(фрагменти групового інтерв’ю зі священиками, м. Болонья).  
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Виїзні служби найчастіше відбуваються в орендованому (у РКЦ) 

приміщенні, яке «оформляється» представниками української громади 

відповідно до конфесійно-традиційних приписів створення інтер’єру 

української Церкви: «Ти прибігаєш з поїзда, чи ти вибігаєш з машини і тебе 

чекають люди, які за півгодини, за двадцять хвилин, за десять  хвилин 

роблять з латинської церкви нашу. Ікони, обруси, Євангелія, чаша. Все вони 

роблять, через 5 хвилин українська церква» (фрагмент групового інтерв’ю зі 

священиками, м. Болонья). Такі служби можуть відбуватися і «просто неба», 

в місцях масових зібрань емігрантів. В цьому випадку вони є для священиків 

особливо складними психологічно: «Де збираються наші українські буси, я 

також час від часу відвідую туди, по обставинах [...].  Там я відправляю 

молебень [...]. Воно трошки, знаєте, болюче, бо бачиш, хтось перехрестився, 

а там хтось розмовляє по телефону, матюкається, навіть п’ють горілку. 

Воно трошки гнітить» (фрагмент групового інтерв’ю зі священиками, м. 

Рим).  

Суттєва активізація релігійного життя українців в Італії відбулася в 

середині 2000-х рр.: «Церква для нас емігрантів […] то було для мене щось 

таке, що мені давало силу жити […]. То те, що нас об’єднувало і що нам 

помагало виживати там» (С,. жін., має досвід трудової міграції в Італії). 

Особливо – на Півночі та Центральній частині країни [161, с. 219-220]. Як 

результат, УГКЦ в Італії постає як потужна інституція з розгалуженою 

мережею пасторальних структур. Це, втім, не спростило працю священикам в 

умовах еміграції, навпаки – вияскравило виклики, в першу чергу ті, які 

пов’язані з необхідністю поєднувати працю душпастиря та «соціального 

менеджера». Йдеться про те, що від священика в умовах еміграції зазвичай 

очікують не лише здійснення ним безпосередньо місійної діяльності, але й 

активної участі в буденному житті української спільноти. Українські 

священики добре усвідомлюють такого роду очікування: «Священик 

фактично стає центром всього[…], представляє також людей перед 

комуною» (фрагмент групового інтерв’ю зі священиками, м. Болонья); «Ми 
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просто змушені взяти на себе репрезентацію громад[…]. Я є президентом 

асоціації української […]. Я можу увійти туди, де священика просто не 

покличуть» (фрагмент групового інтерв’ю зі священиками, м. Болонья). Крім 

того, соціальні активності священика за кордоном можуть стосуватися різних 

аспектів життя його земляків за кордоном, і навіть перспектив інтеграції 

українців у світове співтовариство шляхом їх включення у міжнародні 

соціально-економічні процеси. В даному контексті зазначимо наступне.  

Ринкові відносини віддавна є об’єктом уваги українського духовенства, 

яке свого часу зробило багато корисного для розвитку українських 

господарчих форм, їх інтеграції в європейську економічну систему, 

утверджуючи господарство на моральних християнських засадах та 

намагаючись відвернути українське населення від марнотратства 

матеріального і культурного добра [385, с. 52-53]. Як результат, священик за 

кордоном починає сприйматися як особа, основна функція якої полягає у 

вирішенні нагальних соціальних ( в т.ч., матеріальних) проблем українських 

трудових мігрантів: «Люди тоді роблять священика, як керівника агенції, 

котрий роздає роботи і ще й сваряться, чому він її не дає» (фрагмент 

індивідуального інтерв’ю зі священиком, м. Болонья). Поширеною також є 

ситуація, коли церкву намагаються перетворити на «клуб мігранта» – місце, 

де він може у приємній невимушеній атмосфері провести вільний час: 

«Приходять до церкви, церква часто стає не Домом Божим, а стає домом 

[в якому можна] «посідєлки» зробити, поговорити, якісь новини почути» 

(фрагменти групового інтерв’ю зі священиками, м. Болонья).  

Усе серйозно турбує духовенство, даючи його представникам думати, 

що йдеться про відтворення ситуації, коли до Бога звертаються не з 

проханням у духовному прозрінні і про спасіння душі, а з проханням 

допомогти в улагоджуванні мирських справ [386, с. 148]:  «Функція соціальна 

[…] не піднімає наш імідж як священиків […]. Дуже часто люди 

трактують нас як побожних дурачків, які візьмуть, за них зроблять певні 

речі, і про які навіть по тому навіть ся не подякує, а ще обговориться за 
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плечима; «Людина використовує священика […] не як священика, а як 

консультанта по роботі. Консультанта по правах – відстояти права, 

відбити зарплату. Консультанта по національних питаннях, скажімо, бо 

там треба щось пропхати. Вже навіть дуже забувається що дійсно, що він 

священик» (фрагменти групового інтерв’ю зі священиками, м. Болонья).  

Організація релігійного життя українців в умовах еміграції для 

священика має свою специфіку не лише з наведених вищн причин, але й 

тому, «контингент, який опинився за кордоном, досить сильний і в свою 

чергу теж вимогливий. Ці люди прагнуть сильних духовних лідерів і 

провідників. Це провідництво повинно увібрати у себе духовний приклад, 

високу громадянськість і патріотизм» [163, с. 134]. В даному контексті на 

думку спадають слова відомого українського дослідника Д. Яворницького 

про те, що «ніщо так не розвиває в людині релігійних почуттів як постійна 

війна» [387, с. 256], які, як нам здається, можна екстраполювати на будь-яку 

ситуацію, яка передбачає боротьбу за виживання в екстремальних умовах. Це 

стосується (зрозуміло, з поправкою на часові і соціальні реалії) і умов життя 

в «чужому» соціумі, в яких постійно перебувають наші українські трудові 

мігранти за кордоном і для яких Церква є чи не єдиним «навігатором» у їх 

складному житті: «Фактично Церква для нас досить багато зробила. І як ми 

мали якісь проблеми, чи зі здоров’ям, ми порадили, то знали, де піти і 

священики були, які нам порадили. І юридичні надавали нам поради, і медичні 

поради» (М., жін., 54 р. має досвід трудової міграції до Італії). В даному 

випадку йдеться не лише про релігійні чи про релігійні об’єднання, але й – 

суспільно-релігійні організації, такі, як Карітас, Спільнота св. Егідія та 

різного роду асоціації, засновані мігрантами,  що в більшій чи меншій мірі 

підтримуються Церквою. Ці асоціації є дуже активними у допомозі 

мігрантам на перших етапах їхнього перебування, в пошуках житла для тих, 

хто опинився в скрутних обставинах, а також у наданні різнопланової 

соціальної (організаційної, юридичної) підтримки. Вони ефективно служать 

посередниками між потребами спільноти мігрантів та державними 
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структурами, таким чином допомагаючи мігрантам легше подолати 

перехідний період до легалізації та надаючи необхідну інформацію [384, с. 

52-54]. На це вказують і результати фокус-групового дослідження, 

виконаного у 2011 р. (за участю автора) аналітичною групою Комісії УГКЦ у 

справах мігрантів «Виклики та адаптаційні резерви полілокальних родин 

українських трудових мігрантів» (ДОДАТОК Е), згідно яких 

найпопулярнішою і найвідомішою серед українських мігрантів є Служба 

Карітас.  Інформація про Карітас передається зазвичай «з рук в руки», що 

демонструє високий потенціал даної організації як функціонального 

мережевого вузла мігрантів: «Я приїхала в Рим […], мала один номер 

телефона, подзвонила, мені сказали, що в тої жінки можна ночувати […].  І 

там жінки в неї ночували, на підлозі, на матрацах […]. І там жінки були, що 

вже знали, що є Карітас, сказали, як виробити документи, бо то треба було 

в Карітас виробити документи. Карточку. І мені безподобно подобалося в 

Карітасі» (фрагмент фокус-групового інтерв’ю з мігрантами). Звичайно, що 

в першу чергу йдеться про забезпечення задоволення базових потреб 

потребуючих осіб та підтримки процесу їх адаптації до нових соціальних 

умов: «Карітас дуже допоміг […]. Харчуванням, по-перше […]. Там дають 

талончики […]. Не тільки Україна, є і поляки, і німці, і африканці […]. 

Годували безплатно. Людина, яка хвора, надавали житло […]. Хворих брали 

на нічліг […]. Звертались дійсно, бо тому, що, куди інакше?» (фрагмент 

фокус-групового інтерв’ю з мігрантами).  

Вищесказане зумовлює потребу зупинитися докладніше на питаннях, 

пов’язаних з ціннісними пріоритетами та соціальними активностями 

сучасних українських трудових мігрантів, які зумовлюють їх активності 

задля того, щоб належним чином «вписатися»  в нову систему соціальних 

відносин,  в рамках якої, як було показано вище, на суспільну арену виходять 

соціальні інститути, які тривалий час не мали змогу використовувати свій 

потенціал, постаючи як комплементарні та периферійні  [310, с. 10]. У 

визначеному контексті зазначимо наступне. 



 251 

Соціокультурні трансформації українського суспільства на зламі 

тисячоліть дуже швидко продемонстрували «підводні камені» актуалізації 

дихотомії «матеріальне – духовне» в умовах трудової міграції, із виведенням 

на перший план фінансово-економічної вигоди як основного чинника 

організації життя багатьох наших співвітчизників. В дану «концептуальну 

схему» цілком вписується і надмірне зосередження значної частки 

українських трудових мігрантів на виконанні своєї основної «місії» – 

зароблянні грошей, особливо коли має місце постійне невмотивоване 

зростання цін на товари та послуги [388, с. 14]. Життєва настанова на швидке 

збагачення призводить до того, що люди, які начебто зацікавленні у розвитку 

(при)церковної громади в своєму «новому» місті не підтримують ініціатив 

консолідації: «Людина прийшла до церкви, каже, поможіть. Церква їй 

допомогла. Другий раз. Іду до храму. Приїхав, іду до храму, з поїзда, вона йде 

попри мене, вона навіть не скаже «Добрий день» (фрагмент групового 

інтерв’ю зі священиками, м. Рим). На жаль, сказане стосується не лише 

«простих» українців, але й представників інтелігенції, яких заклики 

священика на зразок «убий в собі почуття окремішності» [389, с. 209] 

залишають байдужими, і які надають перевагу пошукам додаткових 

заробітків над консультативною (в громаді українців) роботою: «Навіть коли 

є пропозиція, що якесь так консультативне діло в комуні, запрошують 

представника української громади, і ще пропонують тій чи іншій українці, 

яка має освіту, бо на Україні вона була вчителькою, лікаркою і так далі, 

вони не хочуть йти, бо то є години. А на годині ся заробляє» (фрагменти 

групового інтерв’ю зі священиками, м. Болонья). 

Давати оцінку цьому явищу складно. З одного боку, прагнення до 

наживи в рамках як християнського світогляду, так і світської моральності 

завжди оцінювалось негативно, адже, як сказав свого часу відомий грецький 

мислитель Демокрит, не тілесні сили і не гроші роблять людей щасливими, 

але правота і багатостороння мудрість [390, с. 71]. З іншого боку – гасло 

«щоб мислити, треба їсти» ніколи не втрачало своєї актуальності, а питання 
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про те, які різні думки «породжує в головах людей один і той же кусень 

хліба» [26, с. 217], в умовах трудової міграції звучить з особливою 

гостротою, а її розв’язок віднайти вкрай важко. Священики у інтерв’ю 

фіксують ситуації, коли «носій» даної проблеми, приміряючи образ 

«мученика», вважає, що має право на свого роду «індульгенцію», 

виправдовуючи своє небажання займатися громадським життям 

необхідністю вирішення нагальних потреб. Така життєва позиція зазвичай є 

результатом певних деформацій свідомості, внаслідок яких такі притаманні 

«all sorts and conditions of man» риси як «жадоба наживи», «прагнення 

набувати», гонитва за грошовою вигодою в якомога більшому обсязі [391, с. 

341] мімікрують під традиційну для українців чесноту, що має назву 

«турбота про родину», особливо за умов європейського суспільства, для 

якого праця віддавна «є проявом етосу завойовника, який перемагає трагедію 

даності» [392, с. 163]. На жаль, така «турбота про родину» позначається не 

лише на долі самого мігранта, але і його дітей, яким батьки можуть 

відмовляти навіть у праві на освіту та змушувати ставати до роботи одразу 

після досягнення сином або донькою повноліття:  «Легалізують ту дитину, 

якщо вона має вісімнадцять років. І зразу йде до роботи […]. Батьки не 

думають про ті вищі студії, [лише щоб] швидко знайти роботу, посадити 

на роботу» (фрагменти групового інтерв’ю зі священиками, м. Болонья).  

Такі ситуації, на нашу думку, можуть мати місце лише в контексті 

специфічних «споживчих» настанов мігранта, для виникнення яких, як 

відомо, достатньо двох елементарних умов – актуальної потреби і ситуації її 

задоволення [393, с. 53]. В рамках цих настанов дитина починає розглядатися 

як додаткове джерело покращення родинного матеріального добробуту 

(актуальної потреби), а її «добровільно-примусовий» вихід на роботу – 

ситуацією задоволення потреби. Як наслідок, молода людина, практично 

випадає з поля впливу української громади, поступово асимілюючись в 

суспільство перебування. Радикально змінити існуючий стан справ мабуть-

що складно (адже основним мотивом свого перебування за кордоном на 
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заробітках абсолютна більшість українців таки вважає заробляння грошей), 

але реальні кроки в цьому напрямі є можливими. І зробити їх, на наше 

переконання, може бути під силу спільноті, в якій людина почуватиметься 

по-справжньому психологічно комфортно. Об’єднання під егідою Церкви 

може стати такою спільнотою, і не лише тому, що «може вказати вихід за 

межі самотності та віддаленості від інших людей» [394, с. 137-138], в рамках 

якого релігійне життя постає «стислим утіленням усього колективного 

життя» [21, с. 390]. Навіть більше: можемо припустити, що саме йому під 

силу донести до мігранта думку про те, що «певний зиск можна отримати й у 

соціальних взаєминах з іншими людьми» [395, с. 33-38] і в такий спосіб 

знизити рівень полярності категорій «матеріальне» та «духовне» в свідомості 

мігранта, актуалізуючи відому сентенцію українського філософа Г. 

Сковороди: «Коли ставиш дім, будуй його для обох частин свого єства – душі 

і тіла. Коли вдягаєш і прикрашаєш тіло, не забувай про серце. Дві хлібини, 

два будинки і дві одежі: два роди всього є, всього є по двоє…» [396, с. 138].  

Українське духовенство віддавна переконане: «аби все змінити, 

вистачає мала горстка відважних [...]. Бо чудо збувається волею небагатьох 

[...]. Це є ті герої, які перш за все та понад усе самих себе перемагають» [397, 

с. 186]. Це додає священикам оптимізму і в наші дні, коли їм доводиться 

формувати церковні громади українців за кордоном за умов практично 

цілковитої відсутності серед новочасних трудових мігрантів лідерів, здатних 

взяти на себе відповідальність за організацію та підтримку життєдіяльності 

своєї спільноти: «Наприклад, є багато українців, але через те, що ніхто не 

хоче взяти на себе відповідальність за організацію» (фрагменти групового 

інтерв’ю зі священиками, м. Болонья). На перший погляд, здається, що 

пояснення цьому явищу можна шукати у хрестоматійному «моя хата скраю», 

тобто з посиланням на їх «індивідуалізм, що випливає з українського 

індивідуалізму взагалі» [340, с. 191], а отже – на прийнятті існуючої стану 

справ як певної даності: «Одні громади ростуть, другі громади 
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занепадають. Це зв’язано ще з наявністю організаторів. Організатори 

вирішують все» (фрагменти групового інтерв’ю зі священиками, м. Неаполь).  

Водночас, пасивність значної частини українських мігрантів за кордоном 

може бути зумовленою складним психологічним (і навіть психічним) станом 

багатьох із них, в тому числі – внаслідок важких умов праці: «Відсотків 

тридцять тих людей, з якими я спілкуюся, вони всі на нервовому зриві» 

(фрагмент групового інтерв’ю зі священиками, м. Болонья). Однак, гадаємо, 

відсутність лідерів в середовищі українців за кордоном – феномен, який 

потребує окремих рефлексій і – щонайменше – актуальніших візій. В даному 

контексті, на нашу думку, бачиться методологічно коректним застосування 

категорій пасіонарності та апасіонарності.  

Нагадаємо: пасіонарій – це людина, яка не мотивується своїми 

власними інтересами. Його соціальна дія – це дія, спрямована на зміну 

системної конфігурації, а не власної позиції в ній. Це ідеаліст, що прагне 

допомоги іншим, бунтар-борець з неправдою та кривдою, в душі якого є 

святиня, вища від власних почувань, від власного щастя [337, с. 328-330]. До 

певної міри пасіонарність є протиприроднім станом, який з’являється тоді, 

коли соціум усвідомлює реальну загрозу своєму подальшому існуванню, 

висуваючи (як це, для прикладу, мало місце в періоди українських 

національно-визвольних змагань) «цілий ряд визначних індивідуальностей» 

[312, с. 186], здатних на дії, не сумісні з почуттям самозбереження. У своєму 

дослідженні української пасіонарності український соціолог Л.Бевзенко [398, 

с. 278-288] ставить перед собою завдання дослідити, де в соціальному 

просторі України локалізовані групи, в яких поява пасіонаріїв є найбільш 

ймовірною. Спробуємо переформулювати проблему дещо по-іншому, в 

контексті тематики дослідження, і замислимось: наскільки можлива поява 

пасіонаріїв в середовищі новочасних українських трудових мігрантів? 

Відповідь бачиться неоднозначною.  

З одного боку, якщо виходити з результатів загальнонаціональних 

опитувань, які проводились у «нульових» роках нового тисячоліття в Україні, 
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то в активі маємо абсолютне домінування в ціннісній ментальності громадян 

України блоку вітальних цінностей, серед яких «благополуччя дітей» та 

«матеріальний добробут» знаходяться на вершині вартостей піраміди 

українців, а блок громадянських цінностей посідає останнє місце [399, с. 

183]. Тобто начебто можемо з упевненістю констатувати, що в ціннісному 

зрізі фіксується ситуація апасіонарності, а отже, що не варто покладати 

особливих надій на появу в середовищі українських трудових мігрантів 

новітніх пасіонаріїв, здатних вплинути на системні перетворення та 

кардинально змінити ситуацію. З іншого боку, все бачиться не таким вже й 

безнадійним з огляду на дві причини.  

По-перше, логічно припустити, що в середовищі українських трудових 

мігрантів частка пасіонаріїв буде дещо вищою, ніж у їх «осілих» 

співвітчизників, адже мігранти у своїй більшості – індивіди, здатні кинути 

виклик долі, кардинально змінивши свою біографію, жертвуючи при цьому 

власними інтересами в ім’я інтересів інших – хоча і близьких їм –  людей. 

По-друге, пасіонарність – це не тип особистості, а лише певний 

психосоматичний стан індивіда, а отже – може піддаватись корекції. Відтак, 

на нашу думку, обидві тези даються до синтези в такий спосіб: якщо 

інтеграція мігрантів в нове суспільство відбуватиметься гармонійно, то їх 

середовище рано чи пізно виявить своїх лідерів, здатних дбати не лише за 

свої інтереси, але й інтереси усієї громади, більше того – вважати ці інтереси 

своїми власними. На підтвердження цієї теоретичної рефлексії маємо деякі 

емпіричні дані. Йдеться про появу значної кількості нових пасіонаріїв в 

середовищі української церковної громади в м. Болонья, про яку ми вже 

згадували як про одну із найактивніших громад в Італії і на чому зупинимось 

докладніше дещо згодом. Саме пошук мирян-активістів, залучення їх в 

процес організації роботи з громадою, є, на думку представників сучасного 

духовенства, першим кроком на шляху до формування її повноцінного 

активу: «[Важливий] момент нашої місіонерської [діяльності] -- це 

організація людей, які хочуть помогти священикові […]. Завжди такі вони є. 
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Їх може бути двоє, троє, їх може бути десять» (фрагмент групового 

інтерв’ю зі священиками, м. Неаполь).  

Варто також зауважити, що процес формування (при)церковної 

громади українців за кордоном нерідко ускладнюється через конфлікти з 

громадськими організаціями українських трудових мігрантів за кордоном. І 

це попри те, що у своїй абсолютній більшості саме такі громади послужили 

зародками усіх помітних громадських організацій українців Італії. Нечітке 

розділення функціональних навантажень учасниками як одних, так і інших 

структур, нерозуміння принципів координації діяльності прицерковних 

об’єднань, призводять до того, що спільноти, які мали би стати запорукою 

утвердження української держави у міжнародній спільноті, займаються 

«взаємопоборюванням». А це, зрозуміло, не може не знижувати ефективність 

діяльності як перших, так і других: «Як правило, ці цивільні громади, 

скажімо, якісь дружби італійсько-української, чи українсько-української, 

потім вони починають чомусь воювати з парохом» (фрагмент групового 

інтерв’ю зі священиками, м. Болонья). Такого роду «співпраця» бачиться 

деструктивною, адже відмінність природи і функцій церковної і громадської 

організації не означає, що вони є між собою конфліктними, а радше, навпаки, 

взаємодоповнюючими, тож мали би вибудовувати свою співпрацю на засадах 

взаємоповаги та порозуміння, не постаючи загрозою одна для іншої. 

Натомість священики у своїх інтерв’ю часто закидають українським 

громадським організаціям прагнення до швидких прибутків, використання 

потенціалу релігійних організацій у власних корисливих цілях, цілковиту 

байдужість до реальних проблем українських трудових мігрантів: «Є 

зацікавлені такі аферисти, асоціації, але вони цікавлять про то, щоби за 

певні гранти [...] на різні проекти собі жити, а не працювати на баданках 

[...]. Але тоді ми деколи є трактовані як фірма услугова [...]. І тут є 

проблема української діаспори, що [...] хочуть все задурно» (фрагмент 

групового інтерв’ю зі священиками, м. Болонья). Непоодинокі випадки, коли 

громадські організації використовують на етапі свого формування авторитет 
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Церкви, а з часом починають діяти, керуючись лише власними інтересами: 

«На початку, коли тільки починали ці організації з’являтися тут в Італії 

[…], вони користувалися допомогою священиків, наших вже громад 

сформованих […]. Але коли вони вже досягли якоїсь певної своєї 

незалежності, Церква їм стала начебто заважати[...] (фрагмент групового 

інтерв’ю зі священиками, м. Неаполь). Крім того, часто представники 

громадських організацій українців за кордоном часто є далекими від реалій 

життя сучасного трудового мігранта, послуговуючись риторикою діаспори 

попередніх міграційних хвиль або українського політикуму: «В Неаполі 

знаходиться більше тридцяти італійсько-українських організації, [які 

створені для] надання певних послуг українцям. Ці послуги зводяться до 

продажі білетів і оформлення документів. Всі решта питання, які там є 

[…], різні концерти, презентації [...], відбуваються в більшості випадків на 

папері» (фрагмент групового інтерв’ю зі священиками, м. Неаполь). 

Коментуючи такий стан справ, священики у своїх інтерв’ю проводять 

паралелі з ситуацією навколо церковних братств, які, як пам’ятаємо, хоча і 

«провели своєю організацією сильніше з’єднання українського 

громадянства», піднявши його культурний рівень, але так і не змогли 

створити «твердих організаційних форм» [312, с. 143], а з часом зникли як 

явище: «Оці всі асоціації, вони мені щось нагадують так як ті церковні 

братства. Розумієте? Як у Львові то церковні братства. Вони творилися 

коло церкви,  трошки вони окріпли, вони тоді попросили незалежності [...], 

священика нам не треби, давайте будемо вибирати священика» (фрагмент 

групового інтерв’ю зі священиками, м.Неаполь).  

Аналізуючи виклики творення українських церковних громад в умовах 

сучасної трудової міграції, вбачаємо необхідним окремо наголосити на 

питанні «сегментації» сучасної громади українських емігрантів, що 

виявляється у конфронтації певних груп: «Тут люди є зібрані в певні групи, 

які між собою не контактують. Не тому, що вони вороже ставляться, ні. 

Просто наприклад, одне село, одна громада, з одної місця праці, скажемо, зі 
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стрийських магазинів дівчата [...]. І вони між собою не контактують» 

(фрагмент індивідуального інтерв’ю зі священиком, м. Неаполь);  «Я була на 

Паску з нашими жінками на площі. Це маса народу. Маса. І всі гуртуються 

там, селами гуртуються» (Л., жін., 54 р., має досвід трудової міграції до 

Італії). Таку проблему, гадаємо, не варто недооцінювати, звівши її лише до 

негативних виявів патерналістських настанов деяких українців, котрі легко 

можна скоригувати шляхом включення у спільну діяльність. Насправді 

проблема ця куди серйозніша, адже дроблення локальної спільноти 

емігрантів значно знижує адаптаційні можливості даної соціальної групи в 

умовах «домінантного соціуму», залишаючи локально-урбаністичну форму їх 

організації єдино можливою, а отже –  блокуючи процес єднання українців за 

кордоном. Негативно на процес творення спільнот українців потенційно 

можуть впливати й інші (при чому – об’єктивні) чинники дроблення 

середовища, серед яких бачиться доречним виділити етнічно-конфесійний. 

Актуалізація його дії в умовах еміграції відбувається за рахунок двох 

моментів. По-перше, традиційно «на еміграції наші родини часто 

національно та конфесійно мішані [...], переобтяжені заробітковою працею і 

віддалями великих міст» [340, с. 197]. По-друге, (при)церковна громада 

українців у великому місті Західної Європи нерідко виступає в ролі 

«тимчасового притулку» для представників різних національностей та 

етносів: «[Буває], що маємо дуже багато національностей різних, і плюс 

багато конфесійностей [...]. Є дуже багато болгар, югославів, які також 

приходять до нашої церкви» (фрагмент групового інтерв’ю зі священиками, 

м. Болонья). Також мають місце випадки, коли в етнічно та конфесійно 

однорідну громаду українців за кордоном, окрім греко-католиків, що 

формують її ядро, входять представники інших конфесій:  «Приходять до 

церкви в більшості з Західної України, але я вже знаю, багато є з 

Дніпропетровська, є з Києва [...]. Не можу я говорити, що є тільки самі 

католики, є автокефальні, є православні, є різних віросповідання» (фрагмент 

групового інтерв’ю зі священиками, м. Неаполь).  
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І хоча УГКЦ намагається заохочувати їх вибір, зробити це буває не так 

просто, адже в українському суспільстві все ще залишаються живучими 

негативні стереотипи щодо «западенців - бандерівців», з одного боку, та 

«східняків - москалів», з іншого, ігнорувати які дуже складно, а віднаходити 

способи адекватного реагування – ще складніше: «Багато людей просто не 

йде на наші богослужіння, тому що кажуть, ну що «ми не пойдем к 

бандьорам». То є бандьоровская парафія. Навіть таке буває» (фрагмент 

групового інтерв’ю зі священиками, м. Рим). Такого роду форми ксенофобії 

мігрантів потребують глибокого аналізу, особливо з огляду на те, що для 

багатьох вихідців з країн колишнього Радянського Союзу «однією з 

найсерйозніших проблем є питання релігійної ідентичності, радше її втрата, 

відтак болісні пошуки заспокоєння духовних потреб людини, дезорієнтація 

щодо конфесій, врешті міжконфесійні непорозуміння, виникнення на 

конфесійному ґрунті конфліктних ситуацій» [381, с. 72].  

Проблема «сегментарних розрізнень» (за територіальними, 

культурними, релігійними, етнічними, мовними та іншими ознаками) є з 

розряду вічних і існуватиме там, де суспільні елементи будуть в той чи інший 

спосіб пов’язані з відповідними ідентифікаційними процесами, 

спрямованими на окреслення своїх меж. А коли певні суб’єктивні 

ідентифікації поділяються значною кількістю людей і тривалий час, то вони 

перетворюються на об’єктивні чинники суспільного життя, з якими потрібно 

обов’язково рахуватись [286, с. 142]. Тож для того, щоб намітити 

перспективи виходу з ситуації, мусимо враховувати, що витоки даної 

проблеми лежать в площині самовизначення індивіда, в рамках проблеми 

суспільної конфронтації «своїх» і «чужих», які з тих чи інших причин 

змушені перебувати у одному соціокультурному просторі. Відтак, 

актуалізується запитання: яким чином можливо скоротити соціокультурну 

дистанцію між ідентифікаційними утвореннями в середовищі церковної 

громади трудових мігрантів?  
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Будучи свідомими, що однозначної відповіді тут не існує, все ж 

ризикнемо висловити припущення про можливість зниження протистояння 

поміж «своїми» та «чужими» за рахунок формування єдиного 

соціокультурного простору в рамках суспільно-релігійного об’єднання. В 

основі даного припущення лежить підхід, згідно якого спільнота виходить на 

високий рівень розвитку й солідарності лише в тому випадку, коли її 

представники входять в певну семіотичну мережу і свідомі того [345, с. 103]. 

Такий підхід видається нам привабливим своєю спрямованістю у майбутнє, 

адже наш вік з повною підставою називають віком інформацій; при цьому 

культурні символи виконують функцію підтримки зразка в суспільстві, а 

процес соціалізації індивіда, його включення в суспільство відбувається 

шляхом засвоєння потрібної інформації. В рамках означеного підходу 

пробуємо виділити дієві форми інтеграції в умовах трудової міграції. Для 

цього маємо мати на увазі наступне. 

Громада українських мігрантів зазвичай є одночасно і резидентною 

(територіальною), і ідентифікаційною, і громадою за інтересами. Так, 

громади українських мігрантів за кордоном формуються в місцях 

компактного проживання українців, маючи на меті створення середовища 

підтримки людей з подібною долею, подібним досвідом, подібними 

проблемами, задоволення потреби у приналежності до спільноти, в якій 

людина почуватиметься захищеною, потрібною та сподіватись на підтримку 

та допомогу. Такі громади є практично однорідними за етнічною та 

конфесійною ознаками. Церковні громади мігрантів згуртовують українців за 

кордоном навколо спільних християнських цінностей, даючи змогу 

підтримувати національні традиції, дають змогу спілкуватись рідною мовою 

та задовольняти інші духовні потреби мігрантів.  

Таким чином, матеріали наших досліджень дають підстави для того, 

щоб виділити три типи форм організації релігійного життя українських 

трудових мігрантів за кордоном. По-перше, це об’єднання в рамках 

територіальної парафії, в яких душпастир здійснює своє служіння на 
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постійній основі, проживаючи поруч із своїми парафіянами, а Служби 

відбуваються у визначений час у постійному приміщенні (орендованому або 

«власному»). Такі спільноти існують у великих містах та деколи у середніх, 

де є багато українських трудових мігрантів (наприклад, Рим, Болонья). По-

друге, це об’єднання в рамках єпархіальних осередків, які сформовані у 

невеликих населених пунктах, у місцях компактного проживання українців; 

такі (при)церковні громади мають своїх активістів, але не мають постійного 

пароха, тож тут практикуються регулярні приїзди священика - «куратора», 

згідно визначеного графіку. По-третє, це локальні етнічно-конфесійні 

згромадження у тих населених пунктах, де парафія ще не сформована або де 

сформувати її немає змоги (відсутня територіальна концентрація вірних та 

/або є значні труднощі з поїздом священика, наприклад у гірській місцевості). 

У всіх трох випадках процес об’єднання передбачає низку ініціатив через 

декілька послідовних кроків.  

По-перше, визначити орієнтовну кількість потенційних учасників 

церковної громади, здійснити попереднє соціальне обстеження їх умов життя 

та праці (в першу чергу, на предмет графіку їх роботи), визначити рівень їх 

зацікавленості у створенні громади. По-друге, звернутися з клопотанням 

(краще в письмовій формі) до представників церковного духовенства своєї 

конфесії щодо призначення душпастира. По-третє, узгодити зі священиком 

графік служінь та налагодити процес інформування щодо його графіку, а 

також допомогти священику в питаннях організації орендованого церковного 

приміщення (прибирання, «національне» оформлення інтер’єру тощо). По-

четверте, провести організаційну зустріч учасників церковної громади (після 

однієї із перших Служб) та вибрати «виконавчий комітет» громади 

(скарбник, відповідальний за поширення інформації, відповідальний за 

приїзд священика та організацію його побуту тощо); намітити план 

діяльності громади на ближчий період (прощі, поїздки, культурно-мистецькі 

акції тощо) і ознайомити з ним учасників об’єднання.  



 262 

Загалом же, успіх у створенні та діяльності об’єднання можливий лише 

за умови досягнення стану соціально-психологічної конгруентності, під яким 

в сучасних студіях з соціальної психології розуміють такий стан групи 

людей, який відтворює їхнє природно-спокійне прийняття свого соціуму та 

його цінностей у поєднанні зі сприйняттям себе як органічної складової 

цього суспільства. Це не стан вирізнення себе із цілого, а стан відчуття себе 

частиною цього цілого. Як правило, такого стану досягають внаслідок 

«базової» задоволеності, спокою, самодостатності. Такий стан генерує 

нормальну активність, захищає від неврозів, уможливлює самовизначення і 

самореалізацію суб’єкта [392, с. 320]. При цьому передбачаються 

різноманітні форми включення мігрантів в життя (при)церковної громади 

(мал. 4.2.1). 

Духовне зростання

членів спільноти

�формування молитовних груп;
�організація прощ, поїздок до святих місць;
�підготовка матеріалів для катехитичних цілей.

Взаємодія з іншими

спільнотами

�розвиток інтернет-комунікацій;
�підтримка спеціалізованих видань для трудових

мігрантів.

Взаємодія

підструктур громади

�ініціювання особистісних контактів, бесіди;
�допомога жінкам з боку дружини священика; 
�відвідування місць масових зібрань емігрантів.

Збереження

ідентичності

�проведення культурно-мистецьких акцій;
�створення культурно-просвітницьких центрів; 
�ініціювання українських кафедр в університетах.

Комунікація між

членами спільноти

�підтримка діяльності мирянських біблійних кіл; 
�пошук мирян-активістів, залучення їх в процес

організації роботи з громадою..

 

Мал. 4.2.1 
Форми включення мігрантів в життя (при)церковної громади за кордоном 
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Так, одним із перших її завдань є створення умов для реалізації 

духовно-релігійних потреб своїх членів, з урахуванням інтересів окремих 

соціальних груп, що її утворюють. Для реалізації цього завдання священики 

формують т.зв. молитовні групи, основне призначення яких полягає у 

поясненні Святого Письма. Крім того, підтримка діяльності мирянських 

біблійних кіл сприяє виконанню такого завдання громади як комунікація з 

людьми зі схожим соціальним досвідом та духовними запитами: «Ми 

використовуємо дуже багато таких моментів, щоб бути разом […]. От, 

така зацікавлена група, вона завжди до цього так радо ставиться» 

(фрагмент групового інтерв’ю зі священиками, м. Болонья). Навчання в таких 

групах, за спостереженнями священиків, можуть давати «побічний» ефект: 

вони виявляють тих людей, які в перспективі можуть утворити актив 

спільноти: «Люди зорганізовуються в молитовні групи. В мене їх навіть 

забагато є. Апостольство молитви – то є євхаристійне братство, яке 

зорганізувалось при церкві[…]. Ці люди […] стають запалом для інших» 

(фрагменти групового інтерв’ю зі священиками, м. Болонья). Ефективним 

способом включення мігранта в спільноту при цьому стають організація 

прощ та поїздок до святих місць. Це урочисті, багаті торжеством події, які 

об’єднують українців на чужині [163, с. 193]. Під час таких акцій люди 

згуртовуються, відчуваючи духовну єдність; священики, у свою чергу, при 

цьому отримують нагоду тісно, в теплій невимушеній атмосфері 

спілкуватися з членами своєї громади: «Виступає таким дуже гарним 

згуртовуючим моментом, коли люди їдуть в паломництво […]. Є доступ до 

людини конкретний. Є нагода не просто катехитично авторитарно 

виступати, як ми в катехитичному класі робимо це, а в такий 

приятельський спосіб, такий батьківський спосіб, доступ священика до цієї 

людини» (фрагменти групового інтерв’ю зі священиками, м. Рим).  Духовний 

і соціальний потенціал прощ особливо виявляється в роботі із молоддю; саме 

ця форма включення в життя громади виявляється найдієвішою стосовно 

даної соціальної групи: «В жовтні їздили до Лурду, організували таку 
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поїздку, зголосилося дуже багато молоді […]. Почули, що є поїздка, і 

записалися» (фрагменти групового інтерв’ю зі священиками, м. Рим).  

Ще одним вагомим завданням релігійних та прорелігійних об’єднань 

українців в умовах еміграції є збереження національної ідентичності 

мігранта. З цією метою українські церковні громади регулярно організовують 

та проводять різного роду культурно-мистецькі акції, продовжуючи 

традицію, яка була започаткована духівниками «старої» української діаспори 

і яка полягала у тому, щоби не обмежуватися виконанням обов’язкових 

релігійних практик, а «проводити місійну діяльність також як збереження 

українських традицій, матірної мови, навчання молоді історії України» [381, 

с. 93]. Зазвичай під час культурно-мистецьких акцій вільно почуваються і 

розкривають свої таланти люди різного віку (від дітей до літніх людей), і 

таким чином відбувається активне згуртування громади співвітчизників в 

умовах еміграції: «А на Паску там і концерти влаштовували, співали, гаївки 

грали. Боже, там дуже цікаво було, дуже цікаво (Л., жін., 45 р., має досвід 

трудової міграції в Італію). В першу чергу, це організація театралізованих 

дійств, відповідно до українських звичаїв та обрядів: «Священик і громада - 

це є центр українства. Священик підтримує національні традиції, традиції 

наших міст. [Проводимо] вертепи, колядування, вечори, зустрічі, забави, 

запусти[…]. Організовуємо все самі. Вечори Шевченка, поїздки і все, все 

разом то є на турботі церкви» (фрагмент  групового інтерв’ю зі 

священиками, м. Болонья). 

Так, десять років поспіль УГКЦ в Італії є організатором всеіталійського 

Дня Матері, який проводиться у Римі. На свято приїжджають представники 

українських громад з усієї Італії у кількості 3 -5 тис. осіб. З України на Свято 

запрошуються народні та заслужені артисти та відомі виконавці української 

пісні. Це свято по праву можна вважати найбільшим об’єднавчим заходом 

загальнонаціонального рівня в Італії. У багатьох містах Італії українські 

церковні громади беруть участь в «Святі народів», яке організовує італійська 

церква, де різні іноземні народи представляють власну культуру та традиції: 
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«Робити театралізовані дійства з вертепом - це в нас практикується вже 

чотири роки, двадцять людей беруть [участь] у вертепі. Це молодь, 

найменша учасниця їй три роки. І найстарша жіночка, їй шістдесят п’ять 

років, яка грає чорта у вертепі. І такі речі, навіть фольклорні моменти, 

етнографічні, дуже гарно присутні в житті» (фрагмент групового інтерв’ю 

зі священиками, м. Рим). За оцінкою італійських соціологів, що проводили 

дослідження в середовищі релігійних спільнот українців в Римі, саме 

відзначення релігійних свят є для мігранта способом реконструювання 

етнічної ідентичності. Особливу роль тут відіграє Великдень –  свято, що 

поєднує в собі релігійні  і культурні аспекти самобутності. Під час 

Великодніх святкувань трудові мігранти  налагоджують соціальні контакти, 

які не підтримуються в щоденному житті, обмінюються цінною інформацією, 

спілкуються з іншими членами української спільноти [384, с. 54].Великі 

активні громади українців в Італії створюють при Церкві постійно діючі 

культурно-просвітницькі центри: «Ми маємо Світлицю нашу. Так і 

називаємо – наша Світлиця. І це є такий зал, де ми робимо всі наші 

культурні[заходи]. В годині четвертій ми починаємо нашу культурну 

діяльність. Дивимося фільми, новини з України […]. Оце є День України, 

скажімо, ми такий переживаємо кожної неділі» (фрагмент  групового 

інтерв’ю зі священиками, м. Болонья).  

Деякі з українських громад вважають своїм обов’язком ініціювати 

створення українських кафедр при університетах за кордоном: «Дуже було 

би добре, якби наш уряд, як державний, так і церковний, відновив кафедру в 

Неапольському університеті української мови і літератури, яка тут 

існувала більше тридцяти років. Тут [лекції] проводили наші священики з 

Риму» (фрагмент групового інтерв’ю зі священиками, м. Неаполь). З огляду 

на наявність успішної традиції творення українських академічних структур 

поза межами України –  Славяно-греко-латинська Академія в Москві у ХVІІІ 

[276, с. 252-253], Український соціологічний інститут у Відні (1919-1924 рр.), 

Український інститут громадознавства у Празі (1924-1932 рр.) [44, с. 130-
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136], Український Вільний університет у Мюнхені тощо – така ініціатива 

бачиться перспективною і успішною. 

Слід відзначити, що українські (при)церковні громади за кордоном 

намагаються не ізолюватися одна від одної та від суспільства перебування. 

Навпаки – одним із своїм вагомих завдань вони вважають об’єднання 

релігійних спільнот українців та активне включення їх в життя домінантного 

соціуму. Велика роль в цьому процесі відводиться інтернет-комунікаціям, 

зокрема створенню спеціальних сайтів. Дана форма комунікацій бачиться 

ефективною, адже в умовах трудової міграції багато людей виявляються 

ізольованими від суспільства через умови своєї праці (наприклад, 

доглядальниці не мають змоги відлучитися від тяжко хворої людини). Інша 

причина ізоляції – складний психологічний стан мігранта, його небажання і 

навіть страх спілкування. Налагодити контакт з такою особою можна 

шляхом розвитку інтернет-комунікацій, створенні спеціальних веб-порталів 

для мігрантів, на яких люди можуть спілкуватися, успішним прикладом 

чого є веб-портал «Навігатор», створений за підтримки Комісії УГКЦ у 

справах мігрантів25. З часом «віртуальні» знайомі, які з’явилися в 

результаті он-лайн спілкування можуть перейти в розряд реальних і стати 

«агентами» включення мігранта в громаду українців за кордоном, водночас 

знизивши рівень його тривожності. Розвиток інтернет-комунікацій 

мігрантів сприяє налагодженню зв’язків між різними громадами мігрантів: 

«Ми думаємо над створенням нового сайту, скажімо такого національного. 

І вже потреба навіть є така, що от вміти обмінювати цю інформацію, з 

різними громадами. Дуже гарна практика. Тепер старатися, щоби був цей 

обмін форуму, скажімо, обмін думками [заходи]. То складає глибоке 

враження» (фрагмент групового інтерв’ю зі священиками, м. Болонья). Крім 

того, українські церковні громади намагаються активно підтримувати 

спеціалізовані друковані видання для трудових мігрантів: «Ми видаємо, 

наприклад, газету свою. В мене є професійний журналіст, в мене є 

                                                 
25 Див. докладніше: http://www.navihator.net 
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професійний дизайнер, який працював в газеті і є засоби, де це все зробити. 

Вистачає тільки дати імпульс» (фрагмент групового інтерв’ю зі 

священиками, м. Болонья). У випадку, якщо це зробити складно, емігранти 

намагаються започатковувати окремі свої сторінки в зарубіжній пресі: 

«Також в місцевій газеті запропонували мені вести рубрику про нашу церкву. 

До тієї пори кожного четверга в нашій місцевій газеті виходила українська 

сторінка, на якій розповідалося життя української сім'ї в Італії […]. Мені 

запропонували вести відео новини про нашу українську Церкву» (фрагмент 

групового інтерв’ю зі священиками, м. Неаполь). 

Підведемо попередні підсумки. Як показало наше дослідження, зміни в 

структурно-територіальній локалізації релігійних громад українських 

емігрантів на зламі тисячоліть відбувалися поступово, через проходження 

трьох етапів.  

 Перший етап (90-і рр. ХХ ст.) маємо підстави називати локально-

урбаністичним. Для нього було характерним формування (при)церковних 

об’єднань лише у великих містах Італії з високою концентрацією вихідців з 

України, а релігійні практики в цей час здійснювались, головним чином, в 

колі родини і / або у тих частинах міста, які були місцями масових зібрань 

українських емігрантів.  

 Другий етап, який бере свій початок на початку ХХІ тисячоліття, 

означимо як об’єднавчий, позаяк в цей період  намітилась стійка тенденція до 

пошуку консолідації локальних (про)релігійних спільнот українців за 

кордоном. І хоча локально-урбаністичні форми організації в цей час 

залишаються актуальними, відслідковується їх поступова модифікація в 

контексті пошуку відповідей на виклики інтеграції українців в суспільство 

перебування.  

 І нарешті можемо виділити третій етап процесу, мережевий, який 

розпочався в середині 2000-х рр. і триває досі. На цьому етапі відбувається 

поступове об’єднання існуючих українських церковних осередків в єдину 

мережу. Як результат, велике місто поступово втрачає «монополію» на 
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формування прорелігійних згромадджень. Водночас урбаністичне 

середовище все ще утримує «лідерські позиції»: у невеликих гірських 

населених пунктах церковні об’єднання українців практично відсутні, що 

змушує Церкву шукати дієві шляхи для підтримки своїх вірних у 

важкодоступних місцевостях. При цьому (при)церковні громади українських 

емігрантів постають як локальні в структурі «домінантного» соціуму: їх 

можна розглядати не лише як об’єднання єдиновірців, але й соціальну групу, 

в рамках якої відбувається структурування соціальних відносин в результаті 

безпосередніх і неформальних контактів, і які забезпечують можливість 

комунікації, інтеграції та соціальної адаптації емігрантів (табл. 4.2.1).  

Табл. 4.2.1 
Етапи змін в структурно-територіальній локалізації релігійних громад 

українських емігрантів (на прикладі громад УГКЦ  в Італії) 
 

Етап формування  

(умовна назва) 

Часовий інтервал Основні риси 

1 2 3 

локально-
урбаністичний 

90-і рр. ХХ ст. •формування (при)церковних об’єднань 
лише у великих містах • релігійні 
практики здійснюються  в колі родини 
та / або у місцях масових зібрань 
емігрантів 

об’єднавчий початок 2000-х рр. – 
середина 2000-х рр. 

• пошук консолідації локальних 
(про)релігійних спільнот українців за 
кордоном• розширення географії про 
релігійних об’єднань 

мережевий середина 2000-х рр. – 
дотепер 

• поступове об’єднання існуючих 
українських (при)церковних осередків в 
єдину мережу 

• (при)церковні громади емігрантів 
постають як локальні в структурі 
«домінантного» соціуму 

 

Розвиток громад емігрантів потребує значних ініціатив та пошуку 

оптимальних форм створення та функціонування. Останнє є актуальним і для 

реемігрантів – тих, хто прийняв рішення про повернення на батьківщину.  
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4.2.2. Актуалізація адаптаційного та інтеграційного потенціалу 

прорелігійних та суспільно-релігійних об’єднань українських 

реемігрантів 

Як багато інших процесів, трудова міграція може відбуватися не лише 

у прямому (еміграція), але й оберненому (рееміграція) напрямках. Тому  

серед наших співвітчизників з’явилося багато тих, стосовно кого можна 

застосувати термін «homecomer»  [400, с. 183-189],  або ж, в українській 

версії – повертанець. Процес повернення трудового мігранта на батьківщину 

є складним і передбачає поступове проходження декількох «фаз»: прийняття 

рішення про повернення, його здійснення, його наслідки. Кожна з них 

включає перешкоди, і тільки проходження всіх «фільтрів» свідчить про 

остаточне завершення процесу. Постає питання: як зустрінуть українського 

повертанця удома – як повертанця, а  чи як «звичайного» переселенця, якому 

доведеться проходити всі стадії адаптації до нового середовища?  

У пошуках відповідей на поставлене запитання скористаємося 

матеріалами лейтмотивних інтерв’ю, проведених автором в рамках вже 

згадуваного міжнародного проекту «BrainNet-working Project». Його 

емпіричну базу (30 інтерв’ю з українцями, що мають досвід зовнішньої 

трудової міграції) доповнимо даними фокус-групових інтерв’ю, які було 

проведено автором в рамках проекту  «Церковна громада як активна форма 

організації життя українців в умовах трудової міграції» (ДОДАТОК Е) у м. 

Дрогобичі (Львівська обл.) та м. Києві. Вербальні свідчення тих, хто 

повернувся із заробітків дають змогу сконструювавши два «ідеально-

типових» поняття за критеріями мотивів повернення, виявити дві групи  

українських реемігрантів.  

Першу групу українських повертанців утворюють «розчаровані», які   

приймають рішення про повернення на тлі крайнього розчарування життям в 

умовах  трудової міграції, а основними мотивами повернення є ностальгія, 

туга за сім’єю, дітьми; небажання жити з принизливим статусом «чужинця» 
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та «слуги» (навіть при лояльному ставленні оточення); неможливість 

заробити бажану суму грошей.  

Другу групу утворюють «місійники», у яких  тема ностальгії звучить 

«слабше», а  основними мотивами повернення є накопичення визначеної 

наперед суми грошей для конкретної цілі (віддавання боргів, навчання дітей, 

ремонт помешкання; рідше – купівля житла, відкриття власної справи); 

закінчення трудового контракту (офіційного / напівлегального); поява 

прийнятної пропозиції роботи в Україні (табл. 4.2.2).   

Табл. 4.2.2 
Основні групи реемігрантів за критеріями мотивів повернення 

 
Умовна назва Мотивиреінтеграції Типовий випадок 

1 2 3 

«Розчаровані» Рішення про 
повернення 
приймається на тлі 
крайнього 
розчарування 
життям в умовах  
трудової міграції 

 

А., чол.., має досвід трудової міграції 
(Італія) 

На момент виїзду А. перебував у (другому) 
шлюбі, діти проживали окремо. Працював разом з 
дружиною в торгівлі. Заробітки були непогані. 
Однак дружина наполягала на виїзді (подруга 
жінки переконала її у тому, що за кордоном вона 
зароблятиме більше) А. поїхав з дружиною, не 
розуміючи, для чого. З труднощами дісталися до 
Неаполя, де знайомі знайшли їм житло і 
влаштуватися на роботу в «Піцерію» (А. мив 
посуд за 25 євро на день).Через деякий час 
знайома, яка працювала у господарів на віллі 
прибиральницею, повідомила, що на сусідній 
віллі потрібен чоловік, для виконання дрібних 
ремонтних робіт. А. влаштувався на цю роботу за 
30 євро на день плюс харчування. Працював з 
половини дев’ятої до четвертої години. Це була 
важка фізична робота (мусив переносити 
двадцяти п’ятикілограмові ящики з овочами) з 
восьмої ранку до восьмої вечора. А. витримав 
лише три місяці. Зрозумів для себе, що на 
заробітки за кордон їздити недоречно, особливо 
старшим людям, яким у зрілому віці важко бути 
приниженими. І хоча безпосередньо його ніхто не 
ображав, постійно відчував до себе ставлення як 
до людини «другого сорту». А. повернувся 
додому. Роботу знайшов досить легко. Через два з 
половиною місяці звільнився, бо захворів, а 
згодом помер. 
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Табл. 4.2.1 
(продовження) 

1 2 3 

«Місійники» Рішення про 
повернення 
приймається в 
результаті 
виконання 
певної «місії» 

Б., чол., має досвід трудової міграції 
(Італія) 

Б. – вихідець з села; має середню спеціальну освіту; 
одружений, виховує доньку. Свого часу позичив 
гроші на будівництво хати, які потрібно було 
віддавати. У віці 37 років був змушений на два з 
половиною роки виїхати в Італію на заробітки. 
Працював на іподромі неподалік від Риму 
механізатором; вивчив мову. В період перебування 
на заробітках Б. був основним годувальником сім’ ї; 
крім того, частина грошей йшла спочатку на 
погашення боргу, потім – на накопичувальний 
рахунок (для відкриття власної справи в Україні). 
Робочий день Б. тривав з сьомої ранку до 
дванадцятої, далі – перерва до четвертої, і знову 
робота до сьомої вечора. Вихідних не мав, лише в 
неділю після обіду раз на два тижні. З сім’єю 
підтримував зв'язок телефоном. З українськими 
заробітчанами спілкувався мало. Коли Б. повернув 
позичені гроші і заробив необхідну для відкриття 
власної справи суму, вирішив повертатися, тому що 
не міг більше жити без сім'ї. Після повернення 
зрозумів, що дітей не можна залишати без батьків. Б. 
зустріли друзі, які на нього чекали, щоб організувати 
спільний автосервіс. Тепер Б. є його співвласником. 
Задоволений, що працює на себе. Впевнений у тому, 
що якщо людина може дати собі раду в Україні, то 
їй нема чого працювати на когось. 

 

Як «розчаровані», так і «місійники» не застраховані від таких частих 

«супутників» процесу ресоціалізації, як самотність, брак упевненості у собі, 

дратівливість, тяжкі переживання, безпорадність:  «Ти приїжджаєш в чуже 

місто, де тебе зустрічають чужі люди. Знайомі, але чужі. В яких уже нові 

проблеми, нові риси характеру. Вони тебе чи пам’ятають, чи не 

пам’ятають, вже заново треба заводити всі стосунки. Всі зв’язки 

відновлювати» (фрагмент стенограми фокус-групового інтерв’ю, м. Київ). 

Такі стани є результатом т.зв. зворотного культурного шоку –  особливого 

типу культурного переходу, який переживає людина після повернення на 

батьківщину [401, с. 45-46], намагаючись налагодити комунікації з 
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оточенням. І хоча  українське суспільство декларує підтримку повертанців у 

їх прагненні жити і працювати в Україні, існують певні розбіжності між 

офіційним та повсякденним дискурсами рееміграції, зокрема, між 

декларованою позицією держави щодо заохочення вибору реемігрантів та 

реаліями їх повернення.  

Так, одним із перших питань, що гостро постають перед повертанцем 

практично одразу ж після повернення, є питання працевлаштування. Для 

реемігранта часто виявляється непосильною задача знайти роботу в Україні, 

адекватну його запитам і бажанням. Людині складно повернутися до 

попередньої професії, в якій вона себе не реалізовувала тривалий час: 

вакансії відсутні, професійні навички втрачено, старі знання забуто, не 

кажучи вже про набуття нових: «В школу, відповідно, я вже не піду, тому що 

все-таки школа теж пішла вперед. Я за тих десять років деградувала, у 

плані як викладач. Тому що це потрібно постійно вдосконалюватись, 

читати багато. Я відстала в цьому відношенні» (Н., жін., має досвід 

трудової міграції в Італії). Особлива проблема в даному контексті – 

«ейджизм», тобто дискримінаційні практики стосовно особи через її вік. 

Вплив ейджизму на початках 90-х відчули на собі багато українців, коли в 

результаті ринкових реформ відбулась свого роду інверсія, і на ринку праці 

молодь зайняла вигідніші позиції стосовно середнього покоління (останнє, як 

відомо, якраз і становить основу українського заробітчанства). Соціологи 

називають середнє покоління «двічі дискримінованим», адже будучи 

молодими, вони не змогли належним чином самореалізуватися в 

«геронтократичному» радянському суспільстві, а коли досягли відповідного 

віку, система була трансформована на користь молоді [402, с. 423]. Однак 

«втеча» за кордон не лише не вирішила проблеми, а навпаки –  ускладнила її. 

В результаті «двічі дискримінованому» колишньому мігранту після 

повернення нерідко доводиться бути дискримінованим уже втретє: особам 

«після сорока» відмовляють у працевлаштуванні навіть на низькооплачувані 

роботи, що не потребують кваліфікації:  «Я стикнулася з тим, що я 
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повернулась додому в сорок років, і я ні на одну роботу не підходжу, тому 

що я «стара» […]. Знайшли одне оголошення, де посудомийка в кафе. І 

звернулися ми туди. І нам сказали, що вибачте, вам сорок років, ви 

розумієте, нам потрібно молодших […]. І оце мене прямо вбило» (Л., жін., 

має досвід трудової міграції в Італії). Для старшого ж покоління реемігрантів, 

які вже не планують працевлаштовуватись, більш актуальною є проблема 

оформлення пенсії: «Пенсія в мене маленька, тут я заробила малу пенсію. Я 

практично п’ятнадцять років вже не працюю на державній роботі. В мене 

був бізнес, приватний, але не оформлений» (С., жін., має доcвід трудової 

міграції в Італії). 

Але головною (ми б навіть ужили термін, глобальною) проблемою 

повертанця все ж є суспільне відчуження, яке виявляється в тому, що 

українське суспільство відмовляється розглядати особу, що повернулася із 

заробітків, як таку, що потребує підтримки – соціальної, психологічної,  

інформаційної тощо. Натомість на неї «чіпляють ярлики» («мама-зозуля», 

«повія», «багатій-нероба» тощо), і навіть найближче оточення повертанця 

нерідко відмовляється його сприймати. Для більшості українських 

реемігрантів стає повною несподіванкою, що за час їхньої відсутності 

маленький син чи донька перетворилась на дорослу людину і живе (як, 

зрештою, й інші рідні та близькі) своїм життям; що домочадці навчились 

успішно справлятися з господарськими функціями і в «помічниці» 

(«помічникові») потреби не відчувають, а тим більше –  не сприймають матір 

(батька) як наставника чи порадника. Людині, що повернулась із заробітків, 

нерідко доводиться вислуховувати від своїх рідних щось на зразок такого: 

«Ви виїхали того, що ви хотіли, вибачте, знайти собі когось, ви хотіли 

грошей, ви хотіли багатого життя»; «Ти чого приїхала? Мені гроші треба, 

а ти вдома сидиш» (фрагменти стенограми фокус-групового інтерв’ю, м. 

Дрогобич).  

Втім, і самі трудові мігранти (особливо, жінки), звиклі тривалий час 

жити «без сімейних обов’язків», можуть також не прагнути брати їх знову на 
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себе; для багатьох із них модель «гостьового» шлюбу є прийнятною: «Я хочу, 

щоб чоловік приїхав не на зовсім, в гості. На два тижні. На три тижні. 

Просто мене провідати, подивитись, як я влаштувалася, як я живу, яка 

квартира, яка машина» (Н., жін, має досвід трудової міграції в Італії). 

Наявність значної кількості такого роду свідчень вказує на наявність 

синдрому деперсоніфікації (т.зв. екзистенціальний підхід до відчуження 

людини в соціокультурному просторі, розроблений свого часу М. 

Хайдегером, Ж.-П. Сартом, А. Камю, Е. Муньє та іншими мислителями). При 

цьому характеристика взаємовідносин індивіда (в нашому випадку – 

реемігранта) та суспільства відображає почуття безсилля, абсурдності, 

безглуздя дійсності та й самого існування, самотність і взаємну відчуженість 

між людьми, відчуття втрати автентичності особистості [403, с. 8]. Ситуація 

відчуження посилюється за рахунок відсутності належної інформаційної 

підтримки, соціальної реклами, уваги мас-медіа: «Я бачу, телебачення наше 

вже настільки заангажоване, але абсолютно немає нашої теми, серйозної, 

піднятої, постійної, кожного дня» (фрагмент стенограми фокус-групового 

інтерв’ю, м. Дрогобич).  

Якщо людині немає з ким поділитися цими та іншими своїми 

проблемами, мріями, сподіваннями, а поруч немає людей з подібним 

соціальним досвідом і статусом, вона відчуває себе «поза суспільством». У 

цій ситуації мігрант входить у свою культуру як «прихований» мігрант. З 

одного боку, він начебто виглядає як інші, однак його мислення і почуття є 

вже зовсім відмінними від інших людей. Він почувається як «чужий серед 

своїх» і навіть більше того –  як особа з ганебним статусом [an attribute deeply 

discrediting], наділена рисами, що відрізняють її від інших людей і є для самої 

особи вкрай небажаними. Йдеться про певний різновид стигми –  феномену, 

докладно описаному Гоффманом [404], внаслідок якої людина 

перетворюється із звичайної у неповноцінну, що має певний дефект [tainted, 

discounted]. Ідентифікуючи себе як особу зі стигмою, людина з досвідом 

трудової міграції практично «дискримінує» саму себе, адже у неї є стигма – 
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небажана відмінність від «інших», тих хто не має такої «темної плями» в 

біографії, як перебування на заробітках за кордоном. В такий спосіб індивід, 

свідомо чи несвідомо, знижує свої життєві шанси, виправдовуючи наявністю 

стигми ставлення суспільства – вороже, як здається самому колишньому 

мігранту. А між тим прискорення в свідомості певної (до того ж, 

немалочисельної) соціальної групи метанаративу жертви – це конче 

тривожний симптом. Ця структура блокуватиме раціональний аналіз 

соціальної дійсності, зокрема, механізми моральної відповідальності, що 

мають бути властиві всім соціальним суб’єктам [171, с. 92-23]. Тому бачиться 

очевидним, що людина, яка вирішила повернутися додому і розпочати нове 

життя, має відчувати, що її вибір приймається і заохочується. В іншому разі, 

вона, будучи «поза суспільством», постає як потенційний зовнішній мігрант, 

який в будь-який момент може знову вирушити за кордон.  

На даний момент як в Україні, так і за її межами, функціонують різного 

роду соціальні інституції, що займаються вирішенням соціальних проблем, 

пов’язаних з трудовою міграцією – державні служби зайнятості, соціального 

захисту, громадські організації, благодійні фонди тощо. У своїй роботі з 

повертанцями соціальні агенції зазвичай зустрічаються з труднощами, які 

виникають через те, що колишні трудові мігранти не надто охоче 

звертаються за соціальною допомогою. Це може відбуватися з різних причин. 

Для прикладу, для реемігранта може виявитись неприйнятною ситуація 

відвідування офіційної установи через недовіру до такого роду інституцій. 

Більше того, навіть факт самого звернення може розглядається людиною як 

визнання власної життєвої неспроможності: «Офіційно має людина 

зареєструватися в службі зайнятості. Там є психолог, там є соціальні 

робітники, там є курси. Але людина не йде туди» (фрагмент стенограми 

фокус-групового інтерв’ю, м. Дрогобич). Це здебільшого відбувається тому, 

що людина не хоче визнавати себе особою, що потребує захисту та допомоги. 

Особливо реемігранти уникають зустрічей з психологами, адже для них це 

майже все одно, що зізнатися у психічному захворюванні: «Центрів дуже 
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багато, люди не прийдуть. Заробітчанин не прийде. Ми маємо досвід […]. 

Якщо психолог там, він вже не переступить поріг […]. Краще посидять в 

хаті, замкнуться» (фрагмент стенограми фокус-групового інтерв’ю, м. 

Дрогобич). Натомість вони охочіше шукають підтримку серед собі подібних.  

Так, цікавим і цілком новим явищем наших днів є спільноти 

взаємопідтримки та взаємодопомоги, сформованих з осіб, що мають досвід 

трудової міграції: «Заробітчанин прийде там, де його хтось знайомий і 

близький. Або той, з ким він був за кордоном […]. Він не розкриється 

іншому» (фрагмент стенограми фокус-групового інтерв’ю, м. Дрогобич). Такі 

спільноти мають значний креативний потенціал у відповідях на виклики 

рееміграції, позаяк є «відкритими» та «доступними» для їх потенційних 

учасників, яким добре зрозумілі проблеми один одного: «Людина 

повертається… Цвинтар емоцій. Однозначно. І перед ким вона відкриється? 

Перед такими, як вона сама» (І., чол., має досвід трудової міграції в Італії). 

Самоорганізовані об’єднання повертанців містять у собі вирішальну якість 

саморуху, саморозвитку соціального цілого, а також стану стабільності і 

сталості соціальних систем [44, с. 26], актуалізуючи фактом свого творення 

«легендарний мотив» З.Фройда про те, що чиясь доля може хвилювати нас 

лише тому, що могла б бути нашою власною долею [14, с. 162].  

Водночас, нескладно передбачити і певні потенційні загрози 

ефективності діяльності спільнот самодопомоги трудових мігрантів. З одного 

боку, розуміємо, що позаяк «тим самим речам і вчинкам у різних локальних 

середовищах і різних комунікативних колах можуть надавати цілком різного 

сенсу, різної значущості, цебто по-різному вибудовувати власні картини 

світу» [294, с. 260], а отже чинник соціальної гомогенності середовища 

спілкування трудового мігранта виступатиме як «потенційно-

гармонізуючий». З іншого, «сама структура спілкування вимагає «інакших» і 

«відмінних» від мене» [405, с. 86], тож відсутність «інакомислячих» в 

замкнутому середовищі комунікацій може містити в собі загрозу штучного 

нагнітання проблем серед «однодумців», замість пошуків конструктивних 
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варіантів виходу із кризи: «Вони просто будуть один одному жалітися і 

будуть ще більше нагнітати один одного» (фрагмент стенограми фокус-

групового інтерв’ю, м. Київ; цитату подано у перекладі з російської). 

Ризикнемо висловити припущення, що у визначеному контексті 

бачиться можливим провести паралель (певна річ, умовну) з нездійсненною 

«теорією українського хутора» П. Куліша [406, с. 246], в рамках якої «хутір» 

постає як замкнутий простір, що уможливлює консервацію вічних 

(малозмінюваних) традиційних цінностей локальної спільноти, забезпечуючи 

в такий спосіб самозберігання та самовідтворюваність соціуму та 

виступаючи у філософському сенсі надійною і життєствердною опорою для 

українства [348, с. 76-77]. Ідея українського «хуторянства» вважається на разі 

розвінчаною (її позитивний соціальний потенціал з часом поставив під 

сумнів навіть сам автор ідеї), однак час від часу «проростає» у різного роду 

модифікованих формах, що вказує на її часткову відповідність певним 

характеристикам соцієтальної психіки українського соціуму, таким як 

інтроверсія (зокрема, неприйняття тиску ззовні, індивідуалізм); 

раціональність (зокрема, домінування установки на сприйняття чого-небудь в 

деталях); інтернальність (зокрема, наявність внутрішніх неформальних 

регуляторів життя соціуму) [117, с. 54-112]. За сучасних умов, простором 

реалізації цієї ідеї може постати, як це не парадоксально на перший погляд, 

велике місто, яке створює передумови для розвитку різноманітних 

субкультурних утворень [407]. Прикладом такого субкультурного утворення 

в нашому випадку якраз і може стати спільнота взаємопідтрики реемігрантів, 

які будучи за кордоном на заробітках були незнайомі і нічого не знали один 

про одного. Однак, повернувшись в Україну, вони намагаються віднайти 

людей з подібною долею та сформувати гомогенне (за соціальною ознакою 

«досвід трудової міграції») середовище комунікацій. Такий острівець 

«минулого життя» мігранта неможливо сформувати в умовах сільської 

громади, яка за принципом дії наближена до традиційного соціуму і зазвичай 

ставиться вельми напружено до спроб формування субкультурних 
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«новоутворень» в рамках її соціальної цілісності [407]. Натомість у місті 

творення будь-якого локального об’єднання є природнім і навіть буденним 

явищем.  

До сказаного лише додамо, що зниження ефективності впливу 

самоорганізаційних об’єднань повертанців може бути спровоковано і 

нестійким психологічним станом їх учасників, які знаходяться в ситуації 

ресоціалізації: «Щоби стабілізувати цю ситуацію, допомогти комусь 

іншому, це мають бути соціально дуже стійкі люди […]. Психічно стійкі 

люди [...]. [ Їх серед колишніх заробітчан] дуже небагато» (фрагмент 

стенограми фокус-групового інтерв’ю, м. Київ). Йдеться про наслідки все тої 

ж таки стигматизації, зокрема, про ризики формування в рамках «вузьких» 

об’єднань певної ідеології, покликаної обгрунтувати «неповноцінність» 

стигматизованої групи та виправдати негативну поведінку стосовно неї [408, 

с. 78]. Тож ймовірним є припущення, що група, сформована за ознакою 

«наявність досвіду міграції», опинившись у подібній ситуації, з часом може 

перетворитися з «субкультурної» на «контркультурну», що лише ускладнить 

процес реінтеграції її членів у «свій-чужий» соціум. І в цьому випадку буде 

вже не так важливо, реальною є стигма реемігранта чи надуманою, адже 

«формування контркультурної ідентичності, як і будь-якої іншої, потребує 

уяви, яка можна знехтувати внутрішніми розходженнями заради 

самототожності. Претендуючи на визнання та ідентичність, контркультурний 

рух намагається творити навколо себе міф, ніби він і є реальна, істинна, 

аутентична контркультура» [409, с. 271]. Постає питання: що може знизити 

ризики діяльності спільноти взаємодопомоги українських повертанців?  

Учасники проведених нами фокус-групових дискусій зазначають, що 

спільнота самодопомоги трудових мігрантів може успішно виконати свої 

завдання, коли існуватиме у формі об’єднання у вірі: «Якщо людина не знає, 

що таке Церква, вона піде будь-куди. Вона піде до психолога, вона піде в 

кіоск пляшку шукати, вона піде до сусідки жалуватися за чашечкою чаю з 

бутербродом, яка вона бідна-нещасна. Люди, які знають Церкву, вони зразу 
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звертаються в Церкву […]. В них менше проблем» (фрагмент стенограми 

фокус-групового інтерв’ю, м. Київ). В даному контексті реемігранти 

відчувають гостру потребу в «особливих» духовних наставниках, які б 

розуміли їх проблеми та були «поводирями» в їх новому житті після 

повернення із заробітків: «Обов’язково має бути духовний наставник –  або 

сестра-служебниця, або отець-наставник. Щоб давав корекцію людям, тому 

що багато людей повертається з духовними проблемами […]. І звичайно 

мусить бути така стабільна духовна підтримка» (фрагмент стенограми 

фокус-групового інтерв’ю, м. Київ). Водночас реемігранти потребують і 

«світських» лідерів, здатних допомагати долати труднощі ресоціалізації: 

«Добре, коли ще людина буде при громаді […]. Активні миряни просто 

побачать, рано чи пізно, вони виявлять цю людину» (фрагмент стенограми 

фокус-групового інтерв’ю, м. Київ); 

Сказане вище актуалізує необхідність проаналізувати особливості 

саморозвитку спільнот взаємодопомоги та взаємопідтримки повертанців, 

звернувши увагу на тій із них, які в тій чи інші мірі підтримуються Церквою. 

Особливо нас цікавитимуть способи структурування соціальних відносин 

реемігрантами для поліпшення своїх життєвих можливостей та 

реконструювання ідентичності. Наші подальші виклади базуватимуться на 

матеріалах кейс-стаді, здійсненого в рамках вже згадуваного проекту 

«Церковна громада як активна форма організації життя українців в умовах 

трудової міграції», в рамках якого  було застосовано множинно-цілісне кейс-

стаді. Йдеться про аналіз двох кейсів, кожен з яких було представлено однією 

одиницею аналізу: група соціальної адаптації трудових мігрантів «Пієта» (м. 

Івано-Франківськ) та спільнота самоорганізації та взаємодопомоги 

українських повертанців (м. Дрогобич). Обидва кейси є взаємопов’язаними, 

позаяк витоки їх формування є спільними, беручи початок з одного і того ж 

середовища – (при)церковної громади українських трудових мігрантів у м. 

Болонья в Італії. Таким чином, кожен із кейсів розглядався як окремий 

фрагмент соціальної реальності в контексті аналізу процесів самоорганізації, 
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що мають місце в середовищі українських трудових мігрантів. Позаяк кейс-

стаді передбачає можливість використання низки методів збору інформації, 

було застосовано два методи збору інформації. 

По-перше, було використано включене спостереження. Учасники 

дослідницької групи виступали в ролі спостерігачів двох спільнот. Ступені 

участі дослідників у діях кожної з цих спільнот були відмінними. В першому 

випадку (група соціальної адаптації трудових мігрантів «Пієта», м. Івано-

Франківськ) дослідники виступали як цілковиті спостерігачі, щоправда, не 

афішуючи свого спостереження, в другому випадку (спільнота 

взаємопідтримки та взаємодопомоги колишніх трудових мігрантів в Україні, 

м.Дрогобич) – як учасники спільноти. В першому випадку спостереження 

велося у контексті підготовки спільного проекту (круглий стіл, зйомка 

фільму), в другому – дослідники презентували себе учасниками ініціативної 

групи, з одного боку, та особами, що мають опосередкований досвід трудової 

міграції (на заробітках були їх близькі, рідні), з іншого. І в першому, і в 

другому випадках, емоційне залучення учасників дослідницької групи в 

процес спілкування було нейтральним; дослідники перебували на 

рівноправній соціальній дистанції із соціальним середовищем реемігрантів. В 

обох випадках доступ до спільноти було отримано через її духівника.  

Додатковим методом збору інформації при проведенні кейс-стаді було 

лейтмотивне інтерв’ю. Лейтмотивом інтерв’ю була історія зміни життя 

внаслідок входження в спільноту взаємодопомоги реемігрантів та, 

відповідно, прийняття на себе нової соціальної ролі. Інформаторами (5 осіб) 

виступили учасники самоорганізованих об’єднань трудових реемігрантів та 

духовні особи – як співучасники процесу творення таких об’єднань. При 

аналізі польових матеріалів на першому етапі було застосовано 

внутрішньокейсійний аналіз (within-case analysis), а саме – докладний аналіз 

й опис кожного кейса. Ми намагалися сфокусуватися на всіх доступних 

рівнях кейса, особливостях (само)розвитку феномена спільноти 

взаємопідтримки мігрантів та принципів її функціонування. Під 
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самоорганізовуваною діяльністю, яка є однією з ключових ознак наявності 

рис суб’єктності спільноти й головним виявом цієї суб’єктності, в даному 

випадку розуміємо добровільно здійснювану членами угрупування 

індивідуальну і колективну діяльність, зумовлену належністю до цього 

об’єднання і спрямовану на задоволення потреб його учасників [104, с. 106-

107]. При подальшому аналізі було застосовано аналітичну техніку побудови 

пояснення (explanation building). 

 

Кейс 1: Група соціальної адаптації трудових мігрантів «Пієта» 

(м. Болонья, Італія – м. Івано-Франківськ, Україна) 

Процес формування даної спільноти розпочався в 2002 р. умовах 

еміграції (м. Болонья) з ініціативи активних мирян з числа українських 

трудових мігрантів та за підтримки їх духівника (о. В. Поточняка) [163, с. 

98]. Завершення процесу відбувалося в Україні (м. Івано-Франківськ), де 

спільнота опинилась в полі зору нашого спостереження, перебуваючи в 

процесі активного саморозвитку. Перші етапи процесу було реконструйовано 

автором на основі свідчень учасників групи, наданих в ході проведення 

лейтмотивних інтерв’ю в рамках проекту «BrainNet-Working». Вдалося 

встановити, що група соціальної адаптації «Пієта» у своєму розвитку 

пройшла декілька етапів, кожен з яких мав своє цільове навантаження та 

механізми реалізації завдань. 

На 1-му етапі – «СЕЛЕКЦІЯ» – в рамках (при)церковної громади 

українських трудових мігрантів за кордоном (м. Болонья) відбулось 

виокремлення групи соціально активних мирян та почала налагоджуватися їх 

співпраця для адекватного реагування на критичні ситуації, в яких 

опиняються трудові мігранти: «Ми були потрібні одне одному, з усіх боків. 

Роблячи одну справу, фактично, а були розрізнені і не могли помогти одне 

одному» (І., учасник групи соціальної адаптації «Пієта»). Іншими словами, 

громада, демонструючи здатність до селективності, виокремила із числа 

своїх представників соціально активних осіб, здатних аналізувати потреби 
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українських трудових мігрантів – як в умовах трудової міграції за кордоном, 

так і після повернення в Україну, та пропонувати механізми реалізації цих 

потреб: «Задум виник створювати такі групи. Щоби не просто кладку 

повернення лише робити, а робити можливість повертатися» (І., учасник 

групи соціальної адаптації «Пієта»). На цьому етапі учасники спільноти 

пропонували своїм співвітчизниками у випадку виникнення гострої 

необхідності повернення в Україну (важка хвороба, складна ситуація в 

родині тощо) скористатися «аварійним виходом»:  «Ми зіткнулися з такими 

були випадками, це я знаю точно, коли жінку треба було просто повертати 

додому терміново. Тому що були такі симптоми, які нагадували 

неадекватність» (І., учасник групи соціальної адаптації «Пієта»). Таким 

чином було вироблено механізм підтримки трудового мігранта, який 

передбачає комплексну допомогу у вирішенні низки питань, медично-

психологічного, організаційного та правового характеру (психологічна 

допомога, оформлення документів, збір необхідних коштів, частковий 

соціальний супровід). 

 2-й етап – «ІНДУКЦІЯ» – був ознаменований тим, що відбулося 

«переформатування» загальних настанов та побажань групи активістів 

церковної громади у конкретні цілі та почався пошук механізмів їх реалізації. 

На цьому етапі мав місце перехід від поодиноких ініціатив окремих індивідів 

до їх осмисленої діяльності: «Потім з’явилася така ідея [організації]. Це не 

просто ради організації, тому що ми не вважали, що це має бути якась 

госпрозрахункова організація. Чи це якась має бути фіксована кількість 

членів тієї спільноти. І так далі. Фактично заявка про створення спільноти 

«Пієта» була зроблена […] одночасно з відкриттям виставки «Наші люди в 

Італії» […].  Одночасно була прес-конференція […]. Ми були учасниками тої 

прес-конференції і заявили про групу соціальної адаптації «Пієта» (І., 

учасник групи соціальної адаптації «Пієта»).  
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Ідентифікуючи себе як спільноту соціальної адаптації, що діє за 

підтримки Церкви, група почала виконувати функцію «стратего-

програматора» спільноти українських трудових емігрантів, продукуючи її 

основні цілі та завдання. На цьому етапі діяльність групи було зосереджено 

на створенні спеціального «плацдарму» повертанця, який включав в себе усю 

сукупність форм його підтримки, в тому числі – надання консультацій щодо 

можливих труднощів перетину кордону та визначення кола першочергових 

викликів реінтеграції: «Була започаткована ця спільнота […]. Це така 

малесенька ланка. Я колись на тій конференції говорив, це можливо перший 

крок так званої реінтеграції» (І., учасник групи соціальної адаптації 

«Пієта»). 

Наприкінці 2000-х рр. мігранти, що утворили групу «Пієта», почали 

поступово повертаються в Україну, тому 3-й етап саморозвитку групи 

«Пієта» – «ТРАНСМІСІЯ» – проходив уже поза межами їх громади за 

кордоном. В цей період «штаб-квартиру» спільноти поступово було 

«перенесено» до м. Івано-Франківська (де вона і знаходиться до цього часу), 

позаяк саме в цьому місті мешкають і працюють її «стейкхолдери». Cаме тут 

«Пієта» здійснює активну діяльність, поступово розширюючи сферу свого 

впливу в регіоні та навіть в загальноукраїнському масштабі, намагаючись 

продовжувати представляти інтереси українських трудових мігрантів, але 

вже в іншому, ніж дотепер, соціокультурному контексті.  

Основним напрямом діяльності спільноти «Пієта» продовжує 

залишатися сприяння процесу реінтеграції трудових мігрантів після 

повернення в Україну: «Хочеться чимось допомогти людям. Але вже дуже 

багато людей, які просто звертаються. Навіть приходить, от з тобою 

переговорить, і говорить: мені трошки інакше, я вже знаю, як деяку свою 

проблему вирішити» (Б., учасник групи соціальної адаптації «Пієта»). 

Відповідно, розробляється низка механізмів досягнення цілей.  

Так, усвідомлюючи, що в ситуації повернення інтереси реемігрантів як 

соціальної групи редуковані до елементарної потреби виживання і до 
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потреби «вироблення нового образу світу» [279, с. 215-216], «Пієта» формує 

«приватну порадню», допомагаючи повертанцям реконструювати простір 

втраченої ідентичності. Підкреслимо, що в даному випадку (зрештою, як і в 

усіх інших, пов’язаних з самоідентифікацією «соціальних адаптантів» з 

«Пієти») йдеться не про інституційне утворення, а про форму надання 

приватної консультації з метою налагодження міжособистісних 

взаємовідносин між представником групи соціальної адаптації як носієм 

певного соціального досвіду та знання, з одного боку, та трудовим 

мігрантом, який потребує зовнішньої підтримки для вирішення особливої 

проблеми, з іншого: «Навіть в свого священика жінка, яка звідти приїхала, 

вона не відкриється. Це однозначно. Це рідкість, дуже рідко. З сусідами 

вона про такі речі не хоче говорити. В сім'ї не може говорити, тому що вона 

не відчуває співбесідника. Розумієте, вона буде говорити з Олею, буде 

говорити з іншою, з Богданом (представники спільноти «Пієта» - О.І-С), з 

тими, які там були, вони то знають […]. На цій ланці людина може 

відкритися в чому? В своїй найболючішій проблемі, яка в неї є. Я в тому 

переконався» (І., учасник групи соціальної адаптації «Пієта»). 

Іншим дієвим механізмом пом’якшення шоку повернення учасники 

«Пієти» вважають «скерування». Суть його полягає у тому, що реемігрант, 

який потребує допомоги (соціальної, психологічної, медичної тощо), 

«скеровується» (отримує пораду, куди звернутися) до певного закладу 

(громадської організації, ресурсів чи професіонала), де зможе отримати 

потрібні послуги: «[Людина] має проблему, їй потрібен психолог, вона 

стидається таке комусь говорити […]. Я знаю, де найти того психолога і 

порекомендувати […] і її звести. Їй потрібна жіноча допомога, там 

гінекологічна чи будь-яка така, скажемо, яка зроблена, ну, анонімно, в той 

же час безкоштовно? Я буду знати, до кого це звернутися […]. Зрештою, їй 

потрібно якийсь час похарчуватися, чи пожити окремо від родини, є така 

ситуація, я знаю, де той крок зробити. Інші зроблять наступний крок» (І., 

учасник групи соціальної адаптації «Пієта»). 
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Однак, діяльність «Пієти» в Україні відбувається не лише у звичному 

для неї «приватному» розрізі (психологічна підтримка та частковий 

соціальний супровід реемігрантів). На третьому етапі саморозвитку 

спільнота, постаючи за словами учасників групи, «рупором заробітчанства», 

починає виконувати все більше публічних функцій, намагаючись сприяти 

поширенню правдивої інформації про явище української трудової міграції та 

про життя наших співвітчизників за кордоном: «Зародилася така ідея – 

донести правду до людей, що таке заробітчанство, чим займається жінка 

за кордоном. Що вона робить, як вона робить, де вона знаходиться» (О., 

учасниця групи соціальної адаптації «Пієта»). Ефективним механізмом 

реалізації поставленої цілі стає «сторінка мігранта» на шпальтах 

популярного видання, що виходить в Івано-Франківську. Саме «Пієта» 

ініціює її створення та в подальшому надає їй постійну організаційну та 

інформаційну підтримку. Активісти «Пієти» вважають створення цієї 

сторінки одним зі своїх найвдаліших проектів, який дає змогу регулярно (а не 

від випадку до випадку) розповідати про реалії життя в умовах трудової 

міграції, надавати консультації щодо перспектив роботи за кордоном, 

залучати людей до дискусій тощо: «Виходить сторінка, уже котрий рік, 

«Заробітчанська хвиля» […]. І от та сторінка раз в місяць виходить. Це 

взагалі унікум, тому що жодна газета не дасть сторінку безкоштовно для 

такої речі. І взагалі нема такої сторінки (крім Івано-Франківська – О.І-С) 

ніде» (І., учасник групи соціальної адаптації «Пієта»).  

Іншою актуальною формою інформування суспільства про актуальні 

виклики трудової міграції творці «Пієти» вважають «публічну презентацію» 

своїх ідей та поглядів. Саме тому учасники групи беруть активну участь у 

тематичних науково-практичних конференціях, громадських слуханнях, 

круглих столах, робочих зустрічах тощо, намагаючись в такий спосіб 

руйнувати негативні стереотипи щодо особи мігранта: «Є тепер такі 

зустрічі. Через знайомих. Знову ж таки, виставка наша, яка їздила дуже по 
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багатьох місцях. А це ж і шириться між людьми. Безумовно, воно можливо 

ще не на такому рівні, і все-таки люди ще насторожені і не розуміють того, 

що це […]. Можу однозначно сказати […]: такої якоїсь «чорнухи», де би 

смакували, що італієць, чи наша жінка вийшла заміж за якогось там 

італійця, чи ще щось, щось таке, пікантне, це спинилося» (І., учасник групи 

соціальної адаптації «Пієта»). 

Особлива учасниками «Пієти» приділяється боротьбі з нецільовим 

використанням донорських коштів міжнародних благодійних фондів, 

виділених грантодавцями для впровадження та реалізації соціальних 

програм, скерованих на долання викликів трудової міграції: «Тема трудової 

міграції стала настільки ж модною, як тема енергоощадності носіїв […]. І я 

прекрасно зразу це відчув, що на тій модній темі, наприклад, з частиною 

грантів, проектів, програм, буде значна частина паразитів. Тобто, грантів, 

проектів, програм, в яких головне - правильно написати звіт[…]. Я завжди 

буду засвідчувати такі гранти, такі проекти і таку роботу, яка тільки 

шкодить» (І., учасник групи соціальної адаптації «Пієта»). Сутність 

механізму «антигранта» у розумінні учасників групи соціальної адаптації 

полягає в наступному. У випадку отримання інформації про факти 

«відмивання» грошей чи їх неадекватного використання, група соціальної 

адаптації робить відповідні публічні заяви, в т.ч. –  в засобах масової 

інформації, а також поширює інформацію в приватних розмовах з 

впливовими особами: «Європа дуже довірлива. Вона дуже довірлива. Її, якщо 

ти її переконав у початковій стадії в потрібності цього і обґрунтував цю 

програму, вона у стадії реалізації цієї програми, «аусвайс», вона буде вам 

вірити, бо вона вірила від початку […]. Через то [хочу], щоб мої колеги-

журналісти всюди за кордоном знали такі речі і не купувалися, і щоб 

засвідчували всюди, де можна і за кордоном, отаку паразитичність таких 

програм. А з другого боку, тим, хто дійсно працює і це, наскільки можна 

підставляв і буду підставляти своє плече. І як журналіст, і як порадник. 

Просто як людина» (І., учасник групи соціальної адаптації «Пієта»).   
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На 4-му  етапі – «РЕПРОДУКЦІЯ» – спільнота «Пієта» ставить перед 

собою завдання підтримувати інші групи соціальної адаптації трудових 

мігрантів та брати участь в процесах самоорганізації спільнот 

взаємодопомоги та взаємопідтримки повертанців на церковних парафіях в 

Україні. Усвідомлюючи обмеження можливостей вузького кола колишніх 

трудових мігрантів як соціальних адаптаторів, спільнота оптимізує свою 

діяльність шляхом репродукування об’єднання, аналогічного за своїми 

функціями (при)церковній громаді українців за кордоном, виступаючи 

внутрішнім «пусковим механізмом» процесу самоорганізації спільноти. 

Іншими словами, в дію входить механізм «соціального батьківства», 

характерного для етапу «зрілості» групи соціальної адаптації, тобто стану, 

коли учасники об’єднання починають відчувати потребу у передачі 

напрацьованого досвіду, розвитку своїх ідей та переведення їх на якісно 

вищий рівень впровадження (мал. 4.2.2).  
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Мал. 4.2.2 

Алгоритм змін базових організаційних форм релігійного життя 
українських трудових мігрантів 
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Як наслідок, «Пієта» постає в ролі колективного співавтора, свого роду 

«ініціативною групою» (див. нижче) нової спільноти трудових мігрантів – 

спільноти самоорганізованої взаємодопомоги та взаємопідтримки, яка діє за 

підтримки Церкви: «Ні одна робота, будь-яка, не робилися без 

благословення, без священика […]. Так мало бути. Розумієте?» (О., учасниця 

групи соціальної адаптації «Пієта»). Лише таке об’єднання, на переконання 

наших інформантів, може допомогти повертанцю розплутати складний 

«клубок» труднощів, непорозумінь, сумнівів.  

 

Кейс 2: Спільнота самоорганізації та самодопомоги колишніх трудових 

мігрантів в Україні (м. Дрогобич, Львівська обл..) 

Спостереження за процесом самоорганізації спільноти велося в ході 

регулярних її зібрань, з моменту зародження в Україні. При аналізі даного 

кейсу основна увага була зосереджена на питаннях, характерних для 

досліджень з використанням методу спостереження [241; 242; 410 та ін.]. 

Зокрема, досліджувадись особливості соціальної взаємодії між учасниками 

спільноти самодопомоги реемігрантів; поширені тактики взаємодопомоги 

повертанців; організаційні умови налагодження взаємодії та взаємодопомоги 

і їх впливи на процес самоорганізації спільноти як певної цілісності. Інакше 

кажучи, ми намагалися з’ясувати «як влаштовано життя в деякому місці, в 

деякий час, в такій-то групі» [411, с. 143-144], що загалом характерно для 

досліджень в використанням якісних  методів.  

Процес спостереження тривав протягом 2009-2010 рр., в ході якого 

паралельно велися польові замітки, що слугували «каркасом» для описів 

ситуацій в подальшому, уже «по пам’яті». При розробленні форми фіксації 

польових спостережень було використано схему контрольного листа Дж. 

Спредлі [242, с. 78], яка включала такі маркери: простір (фізичне 

місцеположення); актор (діяч): люди, які беруть участь в тому, що 

відбувається; об’єкт: фізичні предмети, що є в наявності; діяльність: 

сукупність взаємопов’язних дій, що здійснюються людьми; акт: окремі дії, 
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що виконуються людьми; час: тимчасове упорядкування того, що 

відбувається; мета: те, чого люди прагнуть досягти; почуття: емоції, що 

відчуваються і виражаються. Фрагмент щоденника спостережень наведено 

нижче, у  табл. 4.2.3. 

Табл. 4.2.3. 
Фрагмент щоденника спостережень за процесом самоорганізації 

спільноти взаємодопомоги реемігрантів 
 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗУСТРІЧ 

Дата 28.02.09.  

Мета вирішення організаційних питань 

Місце  Молодіжний християнський центр (м. Дрогобич) 

Спосіб 
повідомлення 
про зустріч 

ініціативна група повідомляє своїм знайомим, які, у свою чергу, 
повідомляють своїх знайомих 

Модератор 
зустрічі 

о. Василь Поточняк (учасник ініціативної групи), який тривалий час 
служив в м. Болоньї 

Категорії 
присутніх 

● колишні трудові мігранти (значна частина знайома з модератором з 
часів його служіння за кордоном)● члени родин  (в т.ч. діти) тих, хто на 
момент зустрічі перебуває на заробітках за кордоном● учасники Прощі, 
організованої за півроку до зустрічі для заробітчан та їх родин ●духовні 
особи ● учасики ініціативної групи● духовні особи ● учасники групи 

 СЦЕНАРІЙ ЗУСТРІЧІ 

СТРУКТУРНІ 
КОМПОНЕНТИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗАЄМОДІЙ 

Вступ 

 

1. Зустріч учасників-активістів. Організація виставки про життя 
громади українських трудових мігрантів за кордоном (фото масових 
акцій, свят тощо). Декілька стендів присвячено особливостям роботи 
мігрантів (для прикладу, за допомогою реальних фото відтворено 
процес пересаджування важкохворої літньої людини з ліжка в 
інвалідний візок). Окремий стенд містить видання української громади, 
книги (вірші, оповідання), авторами яких є мігранти; окремі видання 
часопису, в якому є спеціальна сторінка для трудових 
мігрантів.2.Прихід священика, неформальне спілкування 3. Прибуття 
інших учасників зустрічі, неформальне спілкування 

Основна 
частина 

дискусія щодо ключової ідеї пам’ятника; висуваються і обговорюються 
різні т. зору; дискусія відбувається гостро, звучить багато емоційних 
висловлювань, зумовлених, різницею в досвідах «заробітчанства». 
Приймається рішення. 

Завершення 
роботи 

Домовленість про наступну зустріч. Прощання учасників 
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Як і група соціальної адаптації «Пієта» (м. Івано-Франківськ), 

спільнота самоорганізації та самодопомоги колишніх трудових мігрантів в 

Україні (м. Дрогобич) у своєму розвитку проходила декілька етапів, для 

кожного з яких характерно своє цільове навантаження та механізми 

реалізації завдань.  

На 1-му  етапі самоорганізації – «ЗАРОДЖЕННЯ» – уявна спільнота 

трудових мігрантів намагається «переформатуватися» в т.зв. спільноту 

реальної присутності, визначаючи загальні перспективи діяльності та 

ініціюючи включення її учасників в життя об’єднання. Згідно визначених 

орієнтацій, самоорганізаційні процеси ідуть паралельно з організаційними, а 

картина, що постає в результаті, є наслідком суміщення організації та 

самоорганізації як основних механізмів виникнення і зміни соціального 

порядку [412, с. 80]. В ході спостереження вдалося зафіксувати низку 

способів соціальної взаємодії.  

«Створення ініціативної групи» є одним з першочергових  механізмів 

«запуску» процесу самоорганізації. «Ініціативна група» формується з 

активних мирян та священослужителів Церкви. В завдання «ініціативної 

групи» не входить організація спільноти, а лише ініціювання її саморозвитку 

на першій його стадії. Саме тому ініціативну групу не слід ідентифікувати як 

«керівництво» чи «провід», швидше – як її інтелектуальне ядро, що є носієм 

усвідомленої ідентичності трудового мігранта. «Ініціативна група» виникає 

добровільно і спонтанно (т.зв. явище емерджентності) як результат 

усвідомлення людиною потреби у об’єднанні і координації зусиль для 

самодопомоги та допомоги іншим людям з подібною долею. Паралельно 

включається в дію «ланцюгова реакція» як один із початкових механізмів 

самоорганізації спільноти з метою забезпечення явки людей. Передбачається, 

що кожен, хто зацікавлений у зібранні, передає необхідну інформацію та 

заохочує прийти на зустріч своїх знайомих – трудових мігрантів та членів їх 

родин. Таким чином, виявити ініціативу має змогу кожен, а не лише 
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«ініціативна група». Для тих учасників спільноти, які незнайомі між собою, 

або знайомі опосередковано, дієвим способом знайомства є «дружнє коло» – 

почергова самопрезентація, яка підкреслює рівність усіх членів спільноти – 

незалежно від їх соціального статусу. 

До особливих способів формування специфічного ідентифікаційного 

простору реемігрантів на першому етапі саморозвитку спільноти 

взаємопідтримки слід віднести «виставку-спогад». Остання передбачає 

«конструювання схожих наративів або міфів про походження» [409, с. 274] 

шляхом емоційного «занурення» в минуле з використанням зорового ряду і 

практикується у формі стендів фотографій, на яких відтворено різного роду 

спільні акції українських трудових мігрантів на церковних парафіях за 

кордоном (свята, концерти, зустрічі). Учасники багатьох із них є водночас 

учасниками зустрічі. Окремі стенди присвячені поширеним трудовим 

активностям українців в умовах міграції, зокрема, відтворюють дії 

доглядальника за важкохворою людиною. На виставці представляються 

друковані видання (книги, збірки, буклети, брошури, журнали) про життя 

спільноти української громади в еміграції, про головні проблеми та труднощі 

в життя трудового мігранта – за кордоном і після повернення. Подібним – за 

принципом дії – механізмом може бути «використання домашньої 

заготовки» з метою ненав’язливого заохочення учасників групи до активної 

участі в житті спільноти. Дана форма самоорганізації вже з першої зустрічі 

зорієнтована на усвідомлення членами об’єднання спільних для них завдань 

та визначення подальших перспектив об’єднання. «Домашньою заготовкою» 

може бути пропозиція «ініціативної групи» щодо певної акції, яка планується 

в майбутньому. До учасників зустрічі доноситься думка, що без їх бажання і 

активної участі жодна акція не може відбутися, а тому пропонується 

включитися в її обговорення та підготовку. Відтак всі учасники зібрання, а не 

лише його ініціатори, поступово стають рівноправними учасниками процесу 

самоорганізації спільноти. Дієвою формою включення повертанців у спільну 

діяльність може стати також «визначення регламенту» вже під час першої 
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зустрічі, тобто спільне визначення учасниками новоутвореної спільноти 

орієнтовного графіку зустрічей в подальшому. Прийняття спільного рішення 

(постанови) з цього приводу, зокрема, визначення конкретних перспектив 

діяльності громади, формує в учасників відчуття «стабільності», знижуючи 

рівень їх тривожності та знімає «підозри» щодо можливої «одноразовості» 

акції, а відтак підвищує зацікавленість в подальших зустрічах. 

На 2-му етапі самоорганізації – «СТРУКТУРУВАННЯ» – основне 

завдання спільноти зводиться до формування підгруп в її межах за типом 

досвіду та типом ціннісних орієнтацій. Соціокультурна специфіка спільноти 

як колективного суб’єкта і, зокрема, її структурне оформлення на цьому етапі 

визначається особливостями активності/діяльності (організаційні форми, 

зміст тощо) тих структурних елементів її, що мають найбільший рівень 

сталості [104, с. 108]. Визначення засад формування групової структури 

спільноти відбувається в умовах її «плинності», що зумовлено декількома 

причинами.  

По-перше, можливість фіксованого членства в спільноті трудових 

мігрантів категорично відкидається її учасниками, які її бачать як цілком 

неформальне об’єднання (відповідно, певна частка учасників змінюється від 

зустрічі до зустрічі). По-друге, критерії формування підгруп в рамках 

спільноти залежать від завдань останньої на конкретному етапі саморозвитку 

спільноти. Позаяк спільнота взаємодопомоги не є однорідною за багатьма 

соціальними ознаками (вік, стать, подружній статус, особливості досвіду 

трудової міграції, особливості самооцінки учасниками зустрічей явища 

заробітчанства тощо), але водночас при цьому повинна задовольняти потреби  

(духовні, психологічні, соціальні) різних людей, вона неминуче постає перед 

необхідністю постійного переструктурування. Останнє відбувається 

перманентно і ситуативно, відповідно до ситуації і нагальних потреб 

учасників (буває, що навіть в рамках однієї зустрічі), тож жодна підгрупа в 

рамках спільноти не є сталою.  
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Реагуючи на виклики структурування, спільнота самоорганізації 

виробляє механізми адаптації до ситуації «плинності», з одного боку, та 

потреби у структуризації, з іншого. Так, одним із ефективних механізмів 

самоорганізації утворення з нефіксованим «членством» є  «формування груп 

за інтересами». Кожна особа може входити водночас до декількох груп, в 

залежності від критеріїв, що лежать в основі формування окремої групи, та 

виходячи із власних потреб. В першу чергу, формується «ядро» 

(священнослужителі, учасники ініціативної групи) і «периферія» (рядові 

учасники, кожен із яких в перспективі може скласти ядро). Після цього 

формуються інші підгрупи: «колишні трудові мігранти»; «члени родин осіб, 

що на момент зустрічі перебувають за кордоном на заробітках», 

«співчуваючі» (особи, які задіяні до участі в окремих акціях громади) тощо. 

Схожою є дія іншого механізму самоорганізації – «виборів функціонерів» з 

метою створення організаційних умов для виконання функціональних 

навантажень окремих «виконавчих» підструктур в рамках спільноти 

взаємодопомоги, зокрема, для забезпечення ефективності тієї чи іншої акції. 

В результаті «виборів», які відбуваються після публічного обговорення 

кандидатур та досягнення консенсусу з обговорюваного питання, можуть 

виникати такі підгрупи, як «учасники наглядової ради», «скарбники» тощо.  

Особливим чинником формування «плинної» структури спільноти 

взаємопідтримки за критерієм «ціннісні орієнтації» виступає «обговорення 

актуальних питань». В ході дискусії можуть виявлятися принципові 

відмінності у індивідуальних настановах індивідів, зумовлені різницею у 

соціальних досвідах та, як наслідок, оцінюванні феномену української 

трудової міграції.  

Для прикладу, в ході спостереження вдалось виділити такі моделі-

«настанови» щодо особи українського трудового мігранта в середовищі 

досліджуваної спільноти: «Доброчинець» (трудовий мігрант розглядається як 

фінансово забезпечена особа, яка від своєї діяльності отримує задоволення, а 

також від того, що робить добро своїй родині і близьким); «Герой»: в рамках 
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цієї моделі трудовий мігрант здійснює «подвиг», забезпечуючи добробут 

родини, і пишається цим, навіть якщо йому важко; «Жертва»: трудовий 

мігрант є жертвою обставин – особою, яка постраждала через обставини, що 

склалися (знищила здоров’я, зруйнувала стосунки з родиною, втратила право 

на пенсійне забезпечення тощо).  

Третій етап саморозвитку спільноти – «САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ» – 

характеризується зниженням інтенсивності процесів самоорганізації. 

Об’єднання уже не потребує залучення нових учасників; сформовано 

«кістяк» спільноти, її учасники усвідомлюють загальні перспективи 

діяльності об’єднання і зацікавлені у своїй участі в житті об’єднання (не 

зацікавлені особи свою «незацікавленість» на цей момент уже усвідомили, і 

«відсіялись» на попередніх етапах). Натомість актуалізується необхідність 

чіткого самоусвідомлення актуальних потреб. Спільнота намагається 

зрозуміти свої можливості (сильні сторони та обмеження); ведеться пошук  

ефективних форм взаємодопомоги. 

Основною формою взаємодії під час зустрічей на цьому етапі є 

«дорадче коло», яке передбачає обговорення наболілих проблем в середовищі 

осіб з подібним соціальним досвідом (трудової міграції). Саме однорідність 

виступає необхідною умовою ефективності «дорадчого кола»: воно потрібне 

для того, щоб члени групи –  вільно чи невільно – не могли чинити на інших 

жодного специфічного тиску. Основним в «дорадчому колі» є використання 

ефекту групової взаємодії: кожна ситуація, що обговорюється, генерує 

емоційні відгуки у інших учасників, а отже – їх активне включення у 

обговорення. «Дорадче коло» відбувається за участю модератора (ним може 

бути будь-хто із присутніх). Обговорення  проходить декількох стадій: 1) 

«розповідь»: кожен учасник кола розповідає свою історію життя, виділяючи 

проблеми, які йому складно розв’язати самому і / або з якими йому немає з 

ким поділитися; 2) «свій серед своїх»: на цій стадії обговорення в «дорадче 

коло» включаються усі його учасники, перетворюючи окремі приватні події 

на публічні, а перевага надається «почуттю, сповіді та особистому досвіду у 
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виробництві істини та значення» [413, с. 83]. В цьому випадку головна задача 

полягає в генерації за рахунок групової взаємодії учасників кола спектру 

ідей, можливих рішень проблеми. Завдяки «дорадчому колу», яке можна 

визначити, в термінах Дж. Міда, як «роль узагальненого іншого», стає 

можливою складна соціальна взаємодія, тобто взаємодія за участю багатьох 

індивідів, за якої враховується узагальнена думка групи стосовно спільного 

об’єкта взаємодії, формуються спільні поняття про соціальну об’єктивність 

[114, с. 62-63], а реемігрант отримує моральну підтримку та розуміння, 

слухаючи поради людей з подібною долею. 

Якщо основною характеристикою «дорадчого кола» (див. вище) є 

гомогенність підгрупи, що його утворює, то при проведенні «перехресної 

зустрічі» на перший план виходить необхідність доповнення життєвого 

досвіду індивідів – з одного боку, тих, хто був за кордоном за заробітках 

(умовно – «фронтовики»), а з іншого - тих, хто пережив ситуацію міграції 

(наприклад, сам виховував дітей, доглядав за старими батьками, виріс без 

підтримки батьків) в Україні (умовно – «тиловики»). Обмін досвідом 

«фронтовиків» та «тиловиків» у такій групі дозволяє оцінити виклики 

трудової міграції в «стереорежимі», зокрема, осягнути їх взаємні претензії та 

стимулювати до пошуку компромісів у виробленні спільного бачення 

проблеми. 

Зустрічі у підгрупах, як у форматі «дорадчого кола», так і «перехресної 

зустрічі», не знижують актуальності такої форми підтримки діяльності 

спільноти, як спільні великі зустрічі у «широкому колі». Такі зустрічі 

виконують як явні, так і латентні функції. Формально вони, як і раніше, 

проводяться з метою вирішення організаційних питань, розроблення планів 

діяльності спільноти, обговорення нагальних питань тощо, тобто сприяють 

підтримці життєдіяльності об’єднання. Однак на етапі самоідентифікації 

спільноти їх реальна цінність полягає в тому, що вони виводять мігранта з 

мікрорівня аналізу своїх потреб на мезорівень, включаютчи учасників 

спільноти в процеси формування групової ідентичності.  
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Отже, група соціальної адаптації «Пієта», що виникла в рамках 

церковної громади українських трудових мігрантів за кордоном (Італія, м. 

Болонья), продовжує свою діяльність в Україні. Група стала поштовхом до 

самоорганізації нового об’єднання українських мігрантів – спільноти 

самоорганізації та взаємодопомоги повертанців, яка саморозвивається як 

специфічне про релігійне об’єднання (Україна, м. Дрогобич), членами якої є 

особи, що мають не лише досвід трудової міграції (прямий чи 

опосередкований), але й досвід участі в житті (при)церковної громади 

емігрантів: «Єдине місце, де ми могли зустрічатися і побачитися, і 

ріднитися то була церква. То було після Богослужіння всі заходи, які ми 

проводили. І мистецькі, і суспільно-патріотичні. В нас багато, дуже багато, 

активне життя» (фрагмент стенограми фокус-групового інтерв’ю, м. 

Дрогобич). Одним із основних завдань спільноти взаємодопомоги її учасники 

вбачають у задоволенні потреби у збереженні специфічної «родинності» – 

відчутті єдності з тими, хто пережив досвід виживання у еміграції: «Перше, 

найголовніше, чого ми набули за кордоном, це родинність наша. Ми так 

здружилися, ми так поріднилися. Я вже чотири роки вдома, я знаю всіх, хто 

повернувся, знаю їхні телефони, родини, діти, їхні проблеми і так далі»; 

«Практично з усіма, хто за кордоном, я веду переписку і спілкуюся. Мені 

здається, що ми були пронизані дуже почуттями такими, яких бракує 

тут»; «Треба бути відкритим, доступним і простішими. От, якщо ми там 

познайомилися за кордоном, ми і тут підтримаємо ті ж самі зустрічі» 

(фрагменти стенограми фокус-групового інтерв’ю, м. Дрогобич).  

Таким чином, маємо підстави говорити про дане прорелігійне 

об’єднання як про «дочірню» структуру громади українців в Італії (м. 

Болонья), самоорганізація якої відбувається за підтримки УГКЦ. Водночас 

інституційного тиску з боку Церкви не спостерігається: священики 

позиціонують себе як рівноправні учасники спільноти, надаючи їй змогу 

розвиватися природним чином, за власною внутрішньою логікою, з 

використанням «гравітаційних» базових форм кооперування. В такий спосіб 
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відбувається «приборкання  хаосу» та творення нового соціального порядку у 

cпільному міфологічному просторі [412, с. 81-82], що дає мігрантам відчуття 

Дому в будь-якій точці глобалізаційного простору (мал. 4.2.3).  

 

ЦЕРКВА

Ініціативні миряни

Церковна

громада

мігрантів за

кордоном

Група

соціальної

адаптації

мігрантів

Спільнота

самоорганізації, 
взаємодопомоги

повертантців

Церковна

українських

громада

повертантців

Спільнота

як Дім

 
Мал. 4.2.3. 

Тенденції змін організаційних форм релігійного життя українських 
мігрантів «четвертої» хвилі 

 
Сповідуючи принципи добровільного колективізму та забезпечуючи 

широке коло потреб індивіда, в ході свого розвитку прорелігійні об’єднання 

мігрантів підвищують свій інтеграційний потенціал та набувають 

характеристик суспільно-релігійних об’єднань, які, у свою чергу змінюють 

характеристики «материнських» структур, надаючи їм схожості з 

асоціативними спільнотами громадського типу. Це, у свою чергу, 

уможливлює висновок про навність тенденції набуття створеними в 

середовищах мігрантів об’єднань різного ступеню формалізації та релігійної 

ангажованості характеристик асоціативних спільнот громадяського типу, які  

урізноманітнюючи свої функції та сповідуючи принцип добровільного 

колективізму, забезпечують потреби мігрантів через дію місцевих ініціатив, 

придаючи смисл їх поведінці. Це, у свою чергу, створює передумови для 

творення мережевих соціальних структур, які, діючи на багатьох рівнях, 

відображають розмаїті зв’язки між індивідами та / або організаціями, а також 

способи їх включення мігрантів та їх сімей у соціальні відносини. Останнє 
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передбачає наявність формуючих вузлів,  якими можуть бути як окремі 

люди, так і об’єднання індивідів. Певним «каталізатором» таких процесів 

можуть виступати суспільно-релігійні організації благодійного характеру. 

Тож у наступному, заключному, розділі дисертаційного дослідження ми 

спробуємо зосередити нашу увагу саме на аналізі їх можливостей та 

перспектив у визначеному контексті.  

 

Висновки за розділом ІV 

Урахування процесів останніх десятиліть, якими є активізація 

соціальних переміщень (і як наслідок – актуалізація транснаціоналізації та 

транскомунікації), важливо для здійснення системного аналізу змін 

організаційних форм релігійного життя. Високий евристичний потенціал тут 

мають концепції соцієтальної інтеграції, які пояснюють процеси взаємодії 

прагненням індивідів до поліпшення життєвих можливостей через посилення 

ідентичності. З іншого боку, визначення специфіки структурування 

соціальних взаємодій в умовах інтенсифікації соціальних переміщень на 

зламі тисячоліть сприяє розвитку таких концепцій. 

Аналіз видів діяльності та механізмів взаємодій, завдяки яким мігранти 

інтегруються між собою та в суспільство перебування, підтверджує, що 

зміни, які при цьому відбуваються в релігійному житті, мають 

стрибкоподібний характер. Це виявляється, серед іншого, у стрімкому 

набутті прорелігійними об’єднаннями мігрантів характеристик асоціативних 

спільнот громадського типу, які сповідують принцип добровільного 

колективізму. Такі зміни є взаємозумовленими і взаємопроникними 

феноменами процесу комунітаризації релігійного життя; вони актуалізують 

потребу в аналізі з позицій соціології діяльності суспільно-релігійних 

організацій як таких, що можуть ставати медіатором між людиною і 

суспільством. 
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Р О З Д І Л   V 

СТРАТЕГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНО-

РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ПРИКЛАД КАРІТАСУ УКРАЇНИ 

 

Однією з базових форм організації релігійного життя  є суспільно-

релігійна організація. Йдеться про «групу мезорівня» [141, с. 53-59], 

утворену як громадське об’єднання, що здійснює  соціальне служіння під 

егідою Церкви. Аналіз такого роду структур є важливим на завершальному 

етапі дослідження змін організаційних форм релігійного життя, з огляду на 

зростання суб’єктності суспільно-релігійних організацій, яка віддзеркалює 

дві взаємодоповнюючі тенденції в розвитку сучасних суспільно-релігійних 

відносин – секуляризацію, з одного боку [65; 66; 67; 68; 69; 70 та ін.], та 

ревіталізацію релігійних цінностей як прояву ціннісних змін, з іншого [414; 

415; 416; 417 та ін.]. В контексті загальної орієнтації дисертаційного 

дослідження на ідентифікацію змін в системі суспільно-релігійних відносин, 

які відбуваються в результаті функціональної лабілізації та структурної 

гібридизації, в даному, заключному, розділі дисертації маємо намір виявити 

базові стратегії розвитку суспільно-релігійних організацій та оцінити 

перспективи їх розвитку на прикладі діяльності однієї з найкрупніших в 

Україні суспільно-релігійних організацій – Міжнародного благодійного 

фонду «Карітас України».  

Матеріали даного розділу можна розглядати і як презентацію «кейсу 

самого автора», сформованого в руслі соціологічної практики «занурення» в 

поле свого дослідження, або ж – «драматичної соціології» [418]. Останню 

вважають ефективною у вивченні відносин і процесів у змінюваному 

контексті, коли результати дослідження постають не як готові, а як такі що 

розвиваються в процесі їх отримання [207,  c.82-83]. В нашому випадку 

йдеться про тривалу співпрацю автора з Карітасом України  [419; 420; 421 та 

ін.], що дало змогу спостерігати за змінами, які відбувалися в організації за 

останні десять років.   



 300 

 

5.1. Актуальні стратегії розвитку Карітасу України як суспільно-

релігійної організації  

Карітас України як громадська організація, яка здійснює свою діяльність 

під егідою Української Греко-Католицької Церкви в руслі християнської 

соціальної доктрини, за майже два десятиліття свого існування, пройшла 

шлях від локального прорелігійного об’єднання до громадської організації, 

яка є і залишається активним суб’єктом суспільного життя в Україні і світі. 

Така зміна відбулася не одномоментно і не в результаті того чи іншого 

управлінського рішення, а в результаті налагодження й розширення зв’язків з 

партнерськими (громадськими, релігійними, державними, приватними) 

організаціями  та формування їх мереж в Україні й за кордоном для 

оптимізації та розширення сфер діяльності та цільових груп, на покращення 

життя яких скерована увага Карітасу.  

Створення, розвиток та перспективи розширення мережі – як стратегія 

розвитку Карітасу України потребує докладного розгляду, з огляду на 

тенденцію до перетворення більшості сучасних організацій на мережі [45, с. 

357]. В нашому випадку йтиметься про здійснення організаційного аналізу з 

використанням концепції організації як динамічної цільової 

багатофункціональної системи, яка може демонструвати свій потенціал у 

відстоюванні інтересів людей, представленої А.Етціоні у його відомій праці 

«Порівняльний аналіз складних організацій» [422]. Організаційний аналіз, за 

А. Етціоні, включає в себе вивчення різного роду аспектів діяльності 

організації, зокрема, вивчення особливостей взаємодій між організацією та її 

оточенням [422, с.151-175].  

Адаптуючи дану схему аналізу до нашої дослідницької ситуації, а саме, 

враховуючи специфіку Карітасу України як мережевої суспільно-релігійної 

організації (мал.5.1.1.),  бачиться особливо важливим звернути увагу  на такі 

аспекти її діяльності, як  налагодження зв’язків та відносин між окремими 

структурно-організаційними одиницями Карітасу України; взаємодія 
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«центрального офісу» і «периферійних» (регіональних) організацій; 

формування фінансової політики,  зокрема, через налагодження співпраці з 

організаціями-донорами (нами можуть бути інші громадські, а також 

приватні й державні організації); співпраця Карітасу України, включаючи 

його регіональні осередки, з організаціями-партнерами з метою залучення 

людей до реалізації прагнення справедливості, взаємодопомоги, соціальної 

підтримки. Ми намагатимемось диференціювати акторів,  які знаходяться в 

ідентичних структурних позиціях соціальної мережі, за їх ресурсами (вплив, 

статус, інформація, капітал тощо), для чого використовуватимемо деякі 

елементи мережевого аналізу, зокрема, застосовуватимемо графічне 

зображення, що складається з точок (або вузлів) --  для представлення акторів 

і ліній (або ребер), їх зв'язків або стосунків між ними [423, с. 3-4].  

 

Мал.5.1.1. 
Мережа регіональних організацій Карітасу в Україні  

(мал. з Web-сайту організації) 
 

Для вирішення поставлених в розділі завдань скористаємось 

емпіричними даними (гнучкі інтерв’ю з експертами), отриманими автором в 

ході реалізації проекту «Експертна оцінка ініціатив Карітасу України у сфері 

протидії торгівлі людьми» (ДОДАТОК Є), та даними, отриманими в 

результаті вивчення проектної документації Карітасу за різними напрямами 

діяльності (допомога кризовим сім’ям, дітям, молоді; людям похилого віку; з 

особливими потребами; соціальні проблеми міграції та ін.). Певне звуження 

предметного поля, яке все ж при цьому має місце, є вимушеним кроком, з 
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огляду на наявність відповідних експертних даних лише за одним напрямом 

діяльності Карітасу. Водночас, враховуючи, що принципи організації його 

(Карітасу) діяльності є загальними для всіх напрямів діяльності, а також, з 

огляду на те, що експертні свідчення в рамках нашого дослідження 

доповнювались різного роду документальними даними, вважаємо, що 

результати дослідження можуть бути екстрапольовані й на інші сфери 

діяльності організації. До сказаного лише додамо, що в коло експертів 

нашого дослідження увійшли особи, обізнані з ситуацією у соціальній сфері, 

які в той чи інший час, у той чи інший спосіб були залучені в проектну 

діяльність Карітасу України  (16 осіб). Основними групами експертів були: 

представники центрального офісу Карітасу України, який здійснює 

координацію національних програм та мережевих проектів (3 експерти); 

представники регіональних осередків Карітасу Украни (7 експертів); 

представники громадських, державних та релігійних організацій, що 

співпрацюють з Карітасом України (6 експертів).  

 

Розбудова партнерських мереж як стратегія розвитку Карітасу 

України  

Соціальна мережа представляє собою соціальну структуру, яка 

утворюється між індивідами або організаціями, відображаючи різноманітні 

зв'язки між ними через різні соціальні взаємовідносини, в т.ч. відносини 

мезорівня [423; 424; 425; 426; 427 та ін.] Аналіз соціальних мереж 

використовується в соціогуманітарних науках вже тривалий час, в т. ч. 

соціологією.  Сфера застосування даної методології особливо розширилась у 

1970-х та 1980-х рр. [426, с. 38].  

На даний момент виокремлюють різні види мереж. Це технологічні 

мережі (мережа комп’ютерів, пов’язаних через Інтернет; маршрутні мережі 

польотів авіакомпаній; електромережі та ін.);  інформаційні мережі (мережа 

Web-сторінок; мережа цитувань та ін.); біологічні мережі (екомережі) та, 

звичайно ж – соціальні мережі [423,  c.4-9]. Особливим типом мереж є 
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партнерські, тобто націлені на формування соціальної взаємодії на основі 

відповідальності партнерів один перед одним за їх спільну справу. Для 

партнерських мереж характерними  є відносно  низька щільність; тут,  на 

відміну від міжособистісних соціальних мереж, яскраво проявляються 

причинно-наслідкові процеси  [425, с. 153]. Такі мережі можуть розвиватися 

на різних рівнях,  в т.ч. – на мезорівні (мал. 5.1.2).  

 

Мал. 5.1.2. 
Діаграма соціальної мережі мезорівня  

(мал. з Інтернету) 
 

Аналіз партнерських мереж мезорівня передбачає зосередження або на 

внутрішньо-організаційних або міжорганізаційних зв'язкпх в термінах 

формальних чи неформальних відносин. Останнє с особливо важливо для 

мережевих організацій, які мають велику кількість регіональних 

представництв. Основний фокус дослідження в цьому випадку 

зосереджується на аналізі міжструктурних взаємодій [427, с. 61-77]. 

На даний час Карітасом України розбудовуються такі основні типи 

партнерських мереж: партнерські мережі цільової взаємодії;  партнерські 

мережі горизонтальної внутрішньої взаємодії; партнерські мережі 

горизонтальної зовнішньої взаємодії. Розглянемо названі типи мереж 

докладніше.   
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Розбудова партнерських мереж цільової  взаємодії як  

основне завдання Карітасу 

Розбудова партнерських мереж цільової  взаємодії є основним 

завданням Карітасу: «Карітас України займається мереженими проектами, 

тобто створенням мережі. Будь то центри домашньої опіки, будь то 

центри для дітей вулиці, так само центри для протидії торгівлі людьми» 

(представник центрального офісу Карітасу України). Йдеться про мережі, які 

сформовані в результаті партнерства між Карітасом – як організацією, що 

надає соціальні послуги, і клієнтом (клієнтами), що такі послуги отримують. 

На перший погляд, допомога клієнтам з боку Карітасу є результатом 

«вертикальних» взаємодій, зокрема, через надання відповідного пакету 

соціальних послуг особам, які представляють цільову групу бенефіціаріїв 

того чи іншого проекту. У цьому випадку передбачається низка дій цивільно-

правового характеру з клієнтом для подальшої роботи з ним: «Треба 

підписати безпосередньо угоду в організації місцевій, місцевого Карітасу 

[…] Угода передбачає заповнення анкети. Там достатньо складна анкета»  

(представник регіонального осередку Карітасу України). Однак, такого роду 

«патерналізм» з боку організації, яка покликана здійснювати соціальне 

служіння, є досить умовним, адже насправді уся система допомоги в Карітасі 

вибудовується із урахуванням інтересів, потреб і побажань клієнтів, через 

налагодження тісної взаємодії і навіть співпраці, в результаті якої 

формуються мережі уже горизонтального типу: «Найбільша кількість людей 

прийшла по рекомендації інших, які вже отримали допомогу і знають, що це 

відбувалося дійсно на конфіденційних засадах» (представник регіонального 

осередку Карітасу України); «Були люди, наприклад, які приходили групами» 

(представник регіонального осередку Карітасу України).  

Партнерські відносини з клієнтами передбачають з боку Карітасу 

ґрунтовну роз’яснювальну роботу серед тих, хто в силу обставин в якийсь 

період свого життя опинився в складній ситуації: «Наше завдання як 

громадської організації -- донести людям, що вони мають право [на 
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допомогу]» (представник регіонального осередку Карітасу України). 

Працівники Карітасу усіляко заохочують своїх клієнтів до співпраці задля 

пошуку оптимальних рішень: «Ми в своїй роботі замикаємо головний вектор 

на тому, що вони мають особисто взяти відповідальність на себе за свій 

вибір. Щоб цей вибір був якісним, вони мають розуміти, що на цьому шляху 

їх може застерігати» (представник регіонального осередку Карітасу 

України). Зокрема, спеціальні заняття (семінари, тренінги), які проводяться 

Карітасом України в рамках проектної діяльності, мають на меті сформувати 

у людей почуття відповідальності за свій життєвий вибір, активізувати 

життєву позицію людини: «Потрібно, щоб люди зрозуміли, що це 

безпосередньо має до них, особисто до кожного, відношення. Ми тільки 

вибудовували цю реакцію» (представник регіонального осередку Карітасу 

України). 

Специфічним фрагментом партнерської мережі Карітасу України – як 

механізму реінтеграції, є субмережа спільнот взаємодопомоги клієнтів:   

«Існують групи взаємопідтримки по Інтернету. Наприклад, раз на два 

тижні […] є групова розмова. Тобто люди діляться, що вони роблять […], 

діляться своїм станом здоров’я, своїми  труднощами, де вони є, що коїться 

в сім’ ї […]. Люди діляться інформацією взаємною. І свідомі, що відбувається 

з іншою особою. Іде, власне, якась підтримка» (представник регіонального 

осередку Карітасу України). Наразі цей фрагмент мережі є мало розвинутим, 

не в останню чергу через відсутність спеціалістів відповідної кваліфікації, 

особливо, психотерапевтів, які могли б координувати діяльність груп 

взаємопідтримки: «Людина, крім психології, має закінчити якусь людську 

психотерапію, розуміти саму себе […], має бачити ціль, куди веде тих 

людей» (представник регіонального осередку Карітасу України). 

Що стосується перспектив розбудови цільових партнерських мереж 

Карітасу України, то організація планує їх розвивати через розширення 

кількості та активізацію роботи т.зв. мобільних груп:  «[Йдеться] про 

поширення інформації двосторонньої. Тобто так, щоб [працівники 
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Карітасу] могли далі продовжувати інформувати і про якісь свої заходи, 

якісь свої події, і щоб вони через ту свою локальну мережу таких 

представництв могли отримувати інформацію» (представник центрального 

офісу). В даному випадку мається на увазі формування виїзних відвідувань 

працівниками Карітасу віддалених від регіональних центрів поселень та 

зустрічі з працівниками місцевих органів влади для обміну інформацією про 

осіб, які потребують соціального захисту, з одного боку, та про можливості їх 

реінтеграції, з іншого. Дані групи, швидше усього, будуть ситуативними, 

тобто буде мати місце їх перманентне «злиття і розпад», для переформування 

в нові, також непостійні комбінації [141, с. 55]. Останнє, втім, як нам 

бачиться, не слід кваліфікувати як неспроможність адекватного реагування 

на зовнішні виклики, а лише як вияв постійної рухливості соціальної 

структури в сучасному світі.  

 

Розбудова партнерських мереж внутрішньої  

горизонтальної взаємодії як  стратегія  оптимізації діяльності  

Розбудова партнерських мереж внутрішньої горизонтальної взаємодії є 

процесом налагодження соціальної взаємодії для оптимізації діяльності між 

структурами Карітасу, а саме, між його центральним  представництвом та 

регіональними осередками. Розбудова внутрішньої  партнерської мережі 

Карітасу України відбувається на двох рівнях: офіційному та 

неформальному. Такий стан справ є підстави оцінити позитивно, хоча б тому, 

що саме  наявність неформальних груп всередині організації зазвичай 

допомагає сформувати в організації сприятливу ділову атмосферу, допомагає 

її згуртуванню [422, с. 175-185].  

Так, налагодження зв’язків в мережі на  офіційному рівні відбувається 

в результаті планових зустрічей координаторів проектів та інших осіб, які 

працюють в Карітасі за визначеним напрямом: «З 2004-го року в рамках 

[мережевого] проекту були завжди передбачені якісь зустрічі регіональних 

координаторів, навчання, підвищення кваліфікації. Ми зустрічалися час до 
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часу, відповідно до запланованих тим проектом заходів, які були 

передбачені» (представник регіонального осередку Карітасу Украни). 

Офіційний характер зустрічей не означає входження структур Карітасу в 

ситуацію конкуренції. Рівно навпаки – працівники організації цілком свідомі 

того, що  соціальна сфера не може бути полем конкуренції, тим більше серед 

громадських організацій, для яких головне – не прибуток, а місія: 

«Стратегія діяльності громадських організацій, об’єднань, з точки зору 

рішення питань, якими ми займаємося, буде більш вигідною в 

співробітництві, ніж в конкуренції. Ми не можемо конкурувати за клієнтів, 

яким потрібна допомога […]. В «третьому секторі» головне не прибуток, а 

місія. І надання підтримки, допомоги тим, заради кого працює організація» 

(представник регіонального осередку Карітасу Украни). Саме тому соціальна 

взаємодія  між організаціями Карітасу відбувається на основі довіри та 

обміну інформації. При цьому всі регіональні центри виступають як рівні 

стратегічні партнери стосовно один до одного:  «Мали ми нещодавно семінар, 

висловлювали свої думки, свої побажання, свої напрями діяльності. Кожен 

центр має свою якусь нішу, яку він заповняє, і тим самим в загальному 

проекті національному ми створюємо таке одне єдине ціле» (представник 

регіонального осередку Карітасу України); «Виконувати проекти 

надзвичайно важко, якщо немає оцих взаємозв’язків, комунікацій, таких 

налагоджених, позитивних. Треба, щоб всі шукали шляхи виходу з будь-якої 

ситуації» (представник регіонального осередку Карітасу Украни).  Відтак, 

кожен працівник кожного регіонального центру Карітасу може звернутися за 

допомогою чи для обміну досвідом у вирішенні своїх завдань до будь-якого 

працівника іншого регіонального центру, центрального офісу чи будь-якої 

іншої організації Карітасу в Україні чи за кордоном:  «Дуже важливе – 

спілкування, якщо ми працюємо в мережі […]. Якщо її не будуть 

підтримувати, не будуть зустрічатися, не будуть працювати, то вона 

розпадеться» (представник регіонального осередку Карітасу України). 

Регулярні неформальні контакти працівників є важливі у розбудові 
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горизонтальної партнерської мережі, натомість брак неформального 

спілкування значно знижує ефективність роботи:  «Коли є спілкування, коли є 

виявлення своїх потреб, коли є виявлення своїх побажань, коли чуєш думку 

іншого центру, керівника центру, ще іншого центру і тоді бачиться, 

наприклад, в чому є плюс, в чому є мінус. І таким чином відбувається 

загальна співпраця» (представник регіонального осередку Карітасу України). 

Комунікація при цьому постає як система, що забезпечує комунікативні 

взаємодії представників організації [165, с. 43].  

Важлива роль у діяльності Карітасу України відводиться національним 

та регіональним координаторам мережевих проектів. Тому до них ставляться 

досить високі професійні вимоги, які мають відповідати вимогам до посади, а 

саме: бути професіоналом, уміти налагоджувати контакти з людьми: 

«Особистість координатора достатньо важлива. Якщо людина на своєму 

місці, якщо вона може налагодити оці стосунки, якщо в неї налагоджена 

комунікація з місцевими структурами, інституціями різними, урядовими і 

неурядовими, то воно іде»  (представник регіонального осередку Карітасу 

України);  поділяти цінності, які пропагує Карітас України як суспільно-

релігійна організація, вибудовуючи свою діяльність в руслі християнської 

соціальної доктрини: «Щоб це була позитивно налаштована, неконфліктна 

людина. Тому що будь-який конфлікт, і там одразу припиняється співпраця з 

організацією»   (представник регіонального осередку Карітасу України); 

уміла мислити стратегічно: «Саме національний координатор, який очолює 

діяльність цілих осередків, він має мислити за стратегії. І лобістські якісь 

дії» (представник регіонального осередку Карітасу України). При цьому 

зусилля координаторів націлені не лише на виконання безпосередніх 

проектних завдань, але й на пошук оптимальної моделі співпраці між 

центральним офісом та його регіональними осередками. Це завдання не є 

простим з цілої низки причин. 

Так, з одного боку, Карітас України не позиціонує себе як організація, 

яку, слідом за М. Вебером, можна було б назвати бюрократичною  [428, с.71]. 
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Тобто його організаційна структура не передбачає існування строгої 

ієрархічної влади, за рахунок якої керівництво організації могло би мати 

змогу здійснювати жорсткий контроль за виконанням завдань підлеглими в 

рамках чітко фіксованої системи правил, не допускаючи між ними емоційних 

контактів. Така самопрезентація є закономірною, з огляду на те, що форми 

співпраці, які допускають командно-адміністративний стиль управління, 

суперечать засадничим принципам існування суспільно-релігійної організації 

благодійного спрямування і, відповідно, не знаходять підтримки у її 

працівників.  

Так, вкрай небажаними для працівників Карітасу є ситуації, в рамках 

яких те чи інше, нехай навіть і потрібне, розпорядження, видається без 

належного роз’яснення необхідності його виконання:  «Я чітко розрізняю 

координацію проекту і втручання в роботу організації […]. Наприклад, 

кадровий персонал. Це визначає [регіональна ] організація»  (представник 

регіонального осередку Карітасу України); «Коли мені визначають, з якими 

структурами державними мені краще працювати, з якими недобре 

працювати -- це безпосереднє втручання в діяльність організації. Ну, 

наприклад, є проект, є виконання проекту.  Я є керівник, підписую угоду з 

національним офісом, я є відповідальний за виконання цього проекту. Яким 

чином, за які засоби я буду здійснювати його виконання, це моя особиста 

справа. Тобто, я можу порадитися, я можу, наприклад, запитати. Я можу 

проконсультуватися. Але рішення все одно остаточно приймає місцевий 

керівник» (представник регіонального осередку Карітасу України). 

З іншого боку,  керівництву та координаторам проектів Карітасу 

України доводиться постійно знаходити баланс між необхідністю 

децентралізації та уніфікації підходів в рамках Карітасу  як єдиної структури, 

яка в своїй роботі дотримується принципу субсидіарності, а отже, надає 

своїм регіональним осередкам можливість діяти самостійно, з урахуванням 

регіональних особливостей, при цьому дотримуючись єдиних засад та 

пріоритетів у роботі:  «Мусимо приймати рішення, які […] дають  
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можливість єпархіальним Карітасам проявляти власну ініціативу і 

вибудовувати свої власні якісь активності. Ширше, менше, в залежності від 

того стажу, який вони реально мають і умов, в яких вони працюють. Тому 

що ми не забуваємо про те, що кожний єпархіальний Карітас працює в 

досить унікальних умовах. Все ж таки в нас немає так кругом однакової 

ситуації в країні» (представник центрального офісу Карітасу України). Цей 

процес відбувається на хвилі децентралізації, яка, за спостереженнями 

соціологів, «накрила» навіть крупні транснаціональні організації, через що 

навіть вони не можуть залишатися замкнутими і самодостатніми в 

інформаційному суспільстві [113, с. 138]. Втім, реалізувати це буває 

непросто, особливо у тих сферах діяльності, які потребують формалізації: 

оформлення трудових угод, ведення бухгалтерського обліку, звітність за 

результати проектної діяльності тощо:  «Якщо говорити, наприклад, по 

документації, то думаю, тут треба іти тим шляхом, щоби уніфікували ті 

документи» (представник центрального офісу Карітасу України);  «Якщо 

немає спільності бухгалтерії і в юридичній, і в соціальній сфері, наприклад, в 

баченні того проекту, то тоді буде як лебідь, рак і щука» (представник 

регіонального осередку Карітасу України); «Мій бухгалтер не може 

визначати форму ведення звіту. Це визначає національний офіс» 

(представник регіонального осередку Карітасу України). Важливим тут є 

налагодження ефективних взаємозв’язків  між центральним та регіональними 

офісами, налагодження їх ефективної співпраці: «Ми поділилися тим 

досвідом, який був безпосередньо в тій нашій мережі, карітасівській. Між 

собою вже обмінялися тими документами і вийшли на якийсь більш-менш 

уніфікований варіант»  (представник центрального офісу Карітасу України), 

зокрема, в рамках зустрічей представників центрального і регіонального 

офісів, під час яких приймаються консенсусні стосовно спірних питань 

рішення: «Нещодавно в нас були збори директорів і національних 

координаторів […]. Дуже багато питань повирішувалося. Тільки два дні, але 

це позитив іде на майбутнє»  (представник регіонального осередку Карітасу 



 311 

України). Такі зустрічі можуть відбуватися не лише серед директорів 

Карітасів чи координаторів проектів, але й серед інших працівників 

організації, зокрема, представників юридичної служби, бухгалтерії, а також 

тих, хто забезпечує певну ланку у реалізації того чи іншого проекту 

(представники лобістських та аналітичних груп, соціальні працівники, 

психологи проектів тощо): «Є наприклад юридичний супровід чи якісь інші 

речі. На це треба обов’язково звертати увагу, на координацію спільних оцих 

речей» (представник регіонального осередку Карітасу України). В даному 

контексті важливим бачиться оптимізація такої моделі співпраці, яка 

передбачає ініціювання та підтримку центральним офісом проектних 

ініціатив регіональних осередків Карітасу України  щодо підготовки та 

реалізації додаткових локальних проектів: «Перший мікропроект, який ми 

написали як додаток до великого проекту, був проект «Підвищення рівня 

обізнаності жителів сільських місцевостей», в рамках якого ми в трьох 

далеко віддалених районах проводили роботу із сільськими громадами.  

Тобто через голів сільських рад ми домовлялися про зустрічі, на сходах села. 

Ми працювали в школах за  програмою «Поговоримо відверто» для протидії 

насиллю над дітьми» (представник регіонального осередку Карітасу Украни). 

Такі локальні проекти, доповнюючи мережеві, розширюють коло 

бенефіціаріїв проектів та партнерів Карітасу України. 

 

Розбудова зовнішньої партнерської  мережі як стратегія розвитку 

суспільно-релігійної організації 

Розбудова зовнішньої партнерської  мережі профільних організацій – 

це процес налагодження соціальної взаємодії між державними та 

неурядовими організаціями (як в Україні, так і за кордоном) зі спорідненими 

цілями, в результаті яких активізуються контакти для оптимізації дільності у 

визначеній сфері.  

Розбудова партнерської мережі Карітасу України має на меті 

розширення кола партнерських структур  та стимуляцію їх діяльності у 
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соціальній сфері. Дана мета досягається через розбудову довгострокових 

відносин між державними та громадськими організаціями, і залученням 

соціальних активностей Церкви – з огляду на специфіку Карітасу України як 

організації, що діє під її егідою, через цільовий пошук організацій-партнерів 

для налагодження з ними співпраці на постійній основі та / або через  

включення в партнерські мережі інших організацій як організації-партнера: 

«Ніхто нам не «малював», чим би ми мали займатися.  Ми самі, напевно, 

відповідаючи на ті виклики часу, налаштовували і інтуїтивно вишукували 

тих партнерів, з якими ми могли би співпрацювати» (представник 

регіонального осередку Карітасу України). В такий спосіб реалізовуються 

взаємодії в рамках організації як складної відкритої системи, горизонтальні і 

вертикальні зв’язки якої орієнтуються на «професійну автономію», тобто – 

«винаходять» свою роботу, не чекаючи її призначення [141, с. 59]. 

Розбудова мереж організацій-партнерів Карітасом України  

здійснюється  з огляду  на нагальну потребу у партнерові, який відповідає 

певним вимогам: високий рівень кваліфікації працівників, професійна 

приналежність, слідування відповідним цінностям тощо. Останнє бачиться 

особливо важливим, якщо брати до уваги орієнтацію суспільно-релігійної 

організації на соціальну християнську доктрину, а відтак, на конструювання 

певної колективної, у версії М.Кастелса – «проектної», ідентичності, яка 

«супроводжує» процес створення мережевого суспільства, даючи змогу 

вибирати майбутнє [334, с. 280].  

Так, Карітас України виявляє постійні ініціативи із залучення у свою 

мережу організацій, об’єднання зусиль з якими створює умови для 

оптимізації діяльності у соціальній сфері. В першу чергу, йдеться про 

регіональні мережі, які виникають як наслідок потреби у вирішенні питань, 

що є специфічними для того чи іншого регіону:  «Виходячи з регіональних 

особливостей, регіональний осередок вирішує питання проекту на місцевому 

рівні. Це так і має бути. Тому що люди там живуть, вони взаємодіють зі 

своєю локальною мережею урядових і неурядових організацій […]. Це 
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завдання координатора місцевого Карітасу» (представник регіонального 

осередку Карітасу України). Активна діяльність Карітасу зі створення 

горизонтальних зовнішніх мереж знаходить позитивний відгук у потенційних 

партнерів, стимулює їх до активізації діяльності. «[Працівник Карітасу] мені 

зателефонувала і сказала, що є можливість укласти угоду. До того я вже 

знала, що вона спілкувалась з нашим обласним  керівництвом […]  Вона 

доступно розповіла, чим буде займатися, яка мета цього проекту […]. 

Думка була одностайна. Сказали, що ми спробуємо» (представник 

держструктури);    «[Працівники Карітасу]   розповіли, що у них починається 

великий серйозний проект [...]. З тих пір ми працюємо в тісному 

партнерстві[...]. Був період, коли наш центр залишався зовсім без 

фінансування [...]. Але у нас була можливість переадресації в Карітас. Вони 

«підхоплювали» клієнтів і вели далі» (представник громадської організації);  

«Реальність перевершила очікування, тому що наша співпраця (з Карітасом – 

O.І-С.), щиро кажучи, є дуже тісною. А  головне, що вона не носить 

формальний характер, а є дійсно спрямована на результат, на досягнення 

результату у нашій роботі, тобто, на те, щоб надати  дійсно якісну 

допомогу» (представник державної структури). 

Пошук зовнішніх партерів здійснюється з урахуванням можливостей та 

завдань організацій, чи то державних, чи то громадських:  «Є люди, і 

держава покликана захищати їхні права, давати якісь справді гарантії. 

Тобто, як працівник Карітасу, я не бачу, щоби громадські організації брали 

на себе регулювання державної політики […]. Ми можемо виконувати 

заходи на виконання цієї державної політики» (представник регіонального 

осередку Карітасу України). Відтак, через співпрацю,  формується мережа 

профільних організацій: «Наприклад, управління сім’ ї і молоді, управління 

спорту, управління соціального захисту, є співпраця […]. На сьогоднішній 

день склалася гарна співпраця з Вінницьким реабілітаційним центром 

«Джерело», яке надає різносторонню допомогу і немов би доповнює цю нашу 

працю» (представник регіонального осередку Карітасу України); «Дуже 
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гарно склалися стосунки з Центром зайнятості і також з різними 

структурами, навіть міліційними, правоохоронними органами, з 

державними структурами, з управліннями різними, які є дотичними до цієї 

системи» (представник регіонального осередку Карітасу України).  

Важливим у визначеному контексті є формування підґрунтя для 

відкритого обміну досвідом, поглядами та ідеями щодо ролі громадянського 

суспільства у впровадженні соціальної політики. Цим підґрунтям бачиться, в 

першу чергу, оптимізація законодавства у сфері протидії торгівлі людьми та 

активна участь у цьому процесі громадських організацій (останнє 

відзначають навіть представники державних структур): «Неурядові 

громадські організації слід залучати, вивчаючи їхню думку у вивченні будь-

яких нормативних актів […]. Тому що, щоб законодавець сформував якийсь 

законодавчий документ, який потрібен людям і буде діяти в тому напрямку, 

який потрібен людям, треба знати проблеми знизу» (працівник державної 

структури). Такого роду співпраця має хороші перспективи у разі переходу 

від адміністративної державної моделі управління процесами в соціальній 

сфері до моделі роздержавлення монополії на надання деяких видів послуг, 

орієнтацію на потреби клієнта: «Невід’ємними елементами реформування 

має стати створення єдиного реєстру потребуючих соціальних послуг, 

єдиного реєстру організацій – надавачів таких послуг, змін до порядку 

розподілу бюджетних коштів з метою допуску неурядових організацій до 

надання послуг за бюджетний кошт, стандартизація послуг та акредитація 

надавачів, з метою гармонізації якості та обсягів надання»  (представник 

центрального офісу Карітасу України). В даному контексті особливо 

важливими партнерами Карітасу України є міжнародні громадські 

організації, які активно підтримують ініціативи Карітасу на міжнародному 

рівні, організовують необхідні навчання (семінари, тренінги), а у разі 

потреби можуть надавати і конкретну методичну допомогу: «Проходили 

шестимодульне навчання […] разом з Міжнародною організацією міграції. 
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То було ґрунтовне, обширне навчання […]. Сертифікат отримали» 

(представник регіонального осередку Карітасу України)».  

 

Графічні інтерпретації партнерських мереж Карітасу України 

Ініціюючи розбудову різного роду партнерських  мереж, Карітас 

України постає як один з їх ключових вузлів. Їх (мереж) графічна 

інтерпретація передбачає виокремлення вершин або вузлів та ребер як 

зв’язків між ними [423, c. 2-4]. 

По-перше, це партнерські мережі цільової взаємодії, які є 

спрямованими, тобто в яких кожен зв’язок має напрям. Такого роду мережі 

формуються в результаті партнерства між Карітасом – як структурою, що 

надає соціальні послуги, та  клієнтами, що їх отримують (мал. 5.1.2) 

 

Мал. 5.1.2. 
Графічна інтерпретація фрагменту партнерської мережі цільової 

взаємодії Карітасу України 
 
 

По-друге, це партнерські мережі горизонтальної внутрішньої взаємодії, 

які не є спрямовані,  мають однин тип вузлів і однин тип ребер, і які 

формуються в результаті соціальної взаємодії між структурами Карітасу для 

оптимізації діяльності на офіційному та неформальному рівнях (мал. 5.1.3). 
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Мал. 5.1.3. 
Графічна інтерпретація фрагменту партнерської мережі горизонтальної 

внутрішньої взаємодії Карітасу України 
 

По-третє, це партнерські мережі горизонтальної зовнішньої взаємодії, з 

великою кількістю вершин (вузлів)  і різною значимістю (вагою) ребер, які 

формуються в результаті соціальної взаємодії між профільними державними 

та неурядовими організаціями з метою активізації контактів та розширення 

мережі профільних організацій (мал. 5.1.4). 

 

Мал. 5.1.4. 
Графічна інтерпретація фрагменту партнерської мережі горизонтальної 

зовнішньої взаємодії Карітасу України 
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Усі ребра в партнерських мережах Карітасу України мають досить 

довільний характер, кожний контакт в них пояснюється конкретним 

соціальним вибором,  а мережеві зв’язки постають позитивним доказом 

значимих відносин. При цьому партнерські мережі не є статичними, вони 

підлягають постійними процесам «творчої деструкції», являючи собою 

«міцну суміш бурхливих змін, креативності та особистої ініціативи» [334, с. 

139]. Розбудова партнерських мереж, разом з постійним оновленням 

інноваційних функцій, стає основою стратегії розвитку Карітасу як 

суспільно-релігійної організації, чий вплив на процеси комунітаризації 

визначається орієнтацією на розбудову соціальної держави. 

Активізація діяльності з їх формування на міжнародному, 

національному, локальному рівнях, через акумулювання індивідуальних дій в 

колективні, уможливлює розвиток Карітасу України як суспільно-релігійної 

організації, що розгортає свою діяльність з урахуванням християнської 

соціальної доктрини. При цьому для Карітасу вияскравлюються як переваги 

та ризики розвитку. 

 

Переваги та ризики розвитку Карітасу України як суспільно-

релігійної організації  

А. Етціоні, характеризує організацію як складний соціальний агрегат, в 

якому взаємодіє безліч соціальних груп, які однаково ставляться до певних 

цінностей, але розходяться в думках щодо інших. Через це та чи інша група 

може співпрацювати з іншою у одних сферах і з нею ж – конкурувати у 

інших. Йдеться про тип  організації, який, у термінах А.Етціоні, можна 

означити як «складну організацію» або ж – як «сучасну організацію», тобто 

багатофакторне і багатоцільове утворення, створене з метою паралельної 

реалізації низки цілей, яка є  незрівнянно ефективнішою, ніж організація, яка 

ставить перед собою вузькоспеціалізовані цілі [422, с.23-71]. При цьому 

спостерігається «змішана» ціннісно-смислова позиція, при якій «традиційні» 

цінності не відкидаються, а доповнюють нові, репрезентуючи собою 
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значущий варіант ціннісної зміни в сучасних розвинутих суспільствах [414, с. 

168]. 

Позиціонування Карітасу як громадської організації, діяльність якої 

підтримується Церквою, забезпечує певні переваги, зокрема, організаційного 

характеру. Йдеться не лише про можливості  тісної її співпраці з іншими 

громадськими, в т.ч. – міжнародними,  організаціями та / або державними 

структурами, які надає Карітасу України статус громадського об’єднання і 

про що йшлося вище, але й про можливості використання соціального 

капіталу релігійних організацій. Специфіка діяльності Карітасу України при 

цьому виявляється у таких моментах: застосування та апробація відомих 

методик в реальних ситуаціях; виконання  функцій медіатора між 

профільними організаціями та особою, що потребує соціального захисту; 

здійснення впливу на формування середовища взаємодії різних типів 

організацій в ході здійснення проектної діяльності. 

Так, поширеними є ситуації, коли священик, дізнавшись (під час 

сповіді чи в результаті спілкування з людьми на ввірених йому парафіях), що 

та чи інша особа потребує соціальної допомоги, «перенаправляє» її до 

профільної громадської організації – Карітасу, якій він довіряє і яка, на його 

думку, зможе надати людині необхідні їй якісні соціальні послуги: «Люди, 

які потерпіли, в них немає довіри до правоохоронних органів, в них немає 

довіри до державних інституцій. В них більш-менш є довіра до недержавних 

організацій, але напевне в якійсь мірі процент довіри залишається до 

представників Церкви» (представник регіонального осередку Карітасу 

Украни). Такі ініціативи, звичайно ж, підтримуються Карітасом: «Ми 

думаємо, що ми би трошки, як кажуть, активізувати нашу роботу і 

співпрацю з представниками [релігійних організацій], з духовенством […]. 

Можливо, якісь додаткові інформаційні тренінги в єпархіях» (представник 

центрального офісу Карітасу України); «Ми проводили і зустрічі в єпархії, на 

зборах священиків. Ми зустрічалися зі священиками на деканальних зборах. 

Ми мали в рамках мікропроекту друк плакатів інформаційних, 
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інформаційних матеріалів, якими «озброювали» священиків і вони йшли на 

парафії» (представник регіонального осередку Карітасу Украни).  

Допомога релігійних організацій особливо актуальна на периферії, де 

громадські організації поки що не завжди мають змогу проявляти свою 

активність: «Громадські організації в Україні здебільшого працюють у 

обласних центрах та великих містах. Тому необхідно розвивати активності 

також і на локальнішому рівні, як в контексті інформаційних та культурно-

просвітницьких заходів превентивного характеру, так і в контексті надання 

реінтеграційної допомоги» (представник центрального офісу Карітасу 

України). Безумовно, при цьому доводиться враховувати ситуацію в 

конкретному регіоні. 

Так, для тих регіонів, де Українська Греко-Католицька Церква, під 

егідою якої діє Карітас України, має достатньо велику кількість єпархіальних 

осередків, робота має вестись із широким використанням їх соціального 

капіталу: «Якщо ми візьмемо, Хмельницький, порівняємо його, наприклад, з 

Франківськом. То у Франківську є досить потужна мережа греко-

католицьких парафій. Є можливість працювати через священиків, через 

деканальні збори тощо» (представник центрального офісу Карітасу України). 

В тих же регіонахах, де є лише декілька (а то й одна) єпархій, роботу 

доводиться проводити з урахуванням даної обставини та в більшій мірі 

орієнтуватись на підтримку громадських організацій та державних структур: 

«Якщо говорити про Хмельницький, ну то це є один деканат. Є тринадцять 

священиків […]. І якщо ми говоримо про створення такої локальної мережі, 

то звичайно, скажімо, у Франківську вона маже бути значно розвинутішою, 

ніж та, яка буде Хмельницькому. Якщо ж говорити про таку локальну 

мережу в Одесі, то створювати її там немає можливості. Тому що нема 

кого включати в ту локальну мережу» (представник центрального офісу 

Карітасу України).  
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 Водночас, «подвійний» статус Карітасу України – як громадської 

організації, з одного боку, так і організації, що підтримується Церквою, з 

іншого, несе в собі  певні ризики. Йдеться про ситуації ціннісного конфлікту, 

наприклад, такі, в яких Карітасу доводиться приймати рішення про 

співпрацю з громадською організацією чи розглядати як потенційного 

донора структуру, окремі ціннісні орієнтації якої йдуть в розріз з 

християнськими настановами 26. Рішення про припинення співпраці через 

несумісність окремих ціннісних настанов зазвичай буває непростим, адже 

питання пошуку донорських коштів є вельми болючим, особливо для 

України, де благодійництво не надто заохочується державою, а  зовнішні 

партнери мають фінансові труднощі: «Нажаль, мушу констатувати, що до 

сьогоднішнього дня 95% коштів приходить з-за кордону […]. Деколи в 

донорів є гроші, деколи в донорів нема грошей. З 2008-го року, беручи до 

уваги всесвітню економічну кризу, ми почали отримувати чіткі сигнали з-за 

кордону, що кошти на наші проекти […] будуть зменшуватися […]. 

Відповідно, це може бути зменшення кількості тих, кому ми можемо 

надати допомогу» (представник центрального офісу Карітасу України). 

Через фінансову скруту з’являються проблеми у кадровому менеджменті 

організації: «Є ротація кадрів. Ми не можемо запропонувати людям 

енергійним, здібним той рівень зарплати, який вони очікують. І це є наша 

одна із проблем» (представник центрального офісу Карітасу України). 

Ініціативи Карітасу України із активізації співпраці з іншими організаціями, 

особливо, з державними структурами, особливо актуальні у випадках, коли 

має місце певна настороженість до Карітасу, як до «гібридної» структури:  

«Спочатку вони (керівництво державної структури – О.І-С) дуже 

насторожено ставилися,  тому що все ж таки Карітас – це соціальна 

структура, ясно, але Греко-Католицької Церкви. Чи не будемо ми проводити 

там якісь заходи, пов’язані з релігією, чи щось таке? Чи не будемо ми людей 

                                                 
26 Серед такого роду ціннісних конфліктів можуть бути ті, які пов’язані з гендерною філософією, питаннями 
секс-меншин, позиція організації щодо питань абортів тощо 
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залучати кудись, чи щось таке говорити, чи не будемо ми агітувати кудись? 

І вони хотіли контролювати […]. А раніше завжди були присутні  з 

обласного центру, приїжджали, слухали: що то за люди з Карітасу якогось, 

що це за організація така?»  (представник регіонального осередку Карітасу 

України). Тож урахування особливостей Карітасу як мережевої суспільно-

релігійної організації є обов’язковою умовою її розвитку. 

  До сказаного лише додамо, що ефективність Карітасу України як 

суспільно-релігійної організації, яка надає соціальні послуги, та її розвиток 

не в останню чергу залежатиме від того, наскільки адекватно і оперативно 

буде здійснюватись діагностикп проблем і потреб соціально вразливих осіб – 

як реальних та / або потенційних об’єктів соціальної допомоги організації. 

Здійснюючи такого роду діагностику, на основі збору й аналізу інформації 

організація отримує нагоду «вибирати своє майбутнє, керуючись 

принципами оцінки ризиків» [334, с. 280]. Ключовою у цьому процесі постає 

постать соціолога.  

 

5.2. Зміни форм участі соціолога в проектній діяльності суспільно-

релігійних організацій: кейс автора 

Основним видом діяльності Карітасу як суспільно-релігійної 

організації  є соціальне служіння через надання конкретних (соціальних, 

психологічних, юридичних та інших) послуг. Така діяльність в кожному 

конкретному випадку пробує ретельної підготовки. Зокрема, важливим є 

виявлення актуальних проблем і потреб вразливих верств населення, тобто 

тих,  хто  є або може стати бенефеціарієм того чи іншого проекту організації. 

Вирішення таких завдань є у компетенції соціолога.  

 

Робота соціолога в суспільно-релігійній організації:  

методологічні та організаційні засади формування кейсу автора 

Робота соціолога в суспільно-релігійній організації має свою 

специфіку,  яка полягає у проведенні соціологічних досліджень виключно 
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прикладного характеру,  об’єктами яких завжди є певні соціальні групи, які є 

або можуть стати об’єктом соціальної допомоги, а відтак -- цільовою групою 

того чи іншого благодійного проекту. В цій ситуації від соціолога очікують 

інформації щодо стану об’єкту та обґрунтованих прогнозів щодо можливості 

наближення об’єкту до його оптимального стану та можливих варіантів змін 

у ньому, на основі якої має прийматися відповідне рішення про необхідність, 

міру та форми втручання. Іншими словами, йдеться про соціологічне 

дослідження прикладного характеру, яке здійснюється за певним алгоритмом 

і скероване на визначення міри відповідності соціального об’єкта його моделі 

та на опис можливих варіантів його змін. Таке дослідження підпадає під 

означення соціологічної діагностики [429, c. 99], постаючи як свого роду 

«система рецептури», яка визначає точні засоби для раціоналізації 

суспільного життя [31, с. 109-110].  

 Починаючи з другої половини «нульових» років нашого століття 

соціологічна діагностика як напрям діяльності Карітасу України почала 

стрімко набувати обертів. Цей процес відбувався за безпосередньої участі 

автора – як учасника низки проектів з вираженою дослідницькою складовою, 

зокрема, тих, які мали на меті формування баз даних щодо проблем і потреб 

реальних та / або потенційних бенефеціаріїв мережевих та локальних 

проектів Карітасу. Співпраця з Карітасом при цьому не обмежувалась 

проведенням соціологічних досліджень; окрім них автору доводилось брати 

участь у формуванні загальних візій розвитку Карітасу та презентувати їх на 

різного роду публічних заходах за участю представників науки, влади, 

громадських організацій, Церкви, мас-медіа27, «приміряючи» роль  

працівника організації та спостерігаючи за розвитком подій «зсередини».  

Такого роду практики в соціології прийнято означувати як участь-

                                                 
27 Круглі столи «Соціальна діяльність релігійних організацій: проблеми і перспективи» 
(Одеса, 2008); «Відчуваючи серцебиття мігранта: Хто і що чекає на українського 
емігранта після його повернення?» (Київ, 2009 р.); «Обличчям до Людини: Церква і 
Держава у служінні мігрантам» (Київ, 2012 р.); презентації проектів Карітасу «Допомога 
дітям мігрантів» (Львів, 2009 р.); «Кожен має право на працю» (2010 р.); «BrainNet-
Working Project» (Брюссель, 2010 р.) та ін. 
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спостереження, під яким розуміють вивчення соціальних процесів і явищ 

через цілеспрямовану активність дослідника, чия поведінка постає як 

своєрідний інструмент і фактор дослідження. При цьому, на відміну від 

відомих зразків соціального експерименту, нові чинники вводяться не 

«ззовні», а «зсередини» ситуації, внаслідок чого відбувається інтеграція 

практичної діяльності, рефлексії та гри (з соціальним об'єктом), яку 

намагається здійснити соціолог – як свого роду драматург і постановник 

«соціологічної драми» [418; 430].  Включення рефлексивних практик в цьому 

випадку постає як умова створення цілісного, значимого бачення людиною 

самої себе в контексті певних соціальних відносин, даючи змогу реалізувати 

потребу бути «з іншими» і «для інших» [431, с. 72], особливо в ситуаціях 

вибору між новим і ризикованим, усталеним і перевіреним в умовах змін 

соціальної ситуації й системи ціннісних орієнтацій [432, с. 44]. В нашому 

випадку йтиметься про участь-спостереження автора в роботі / за роботою 

аналітичної групи Карітасу України, до якої входять фахівці різних галузей 

(соціологи, юристи, психологи та інші).  

 

Прикладні аспекти соціологічних досліджень  в структурі проектів 

аналітичної групи Карітасу України  

Аналітична група Карітасу України, учасником якої є автор від моменту 

її створення у 2007 р., розпочала свою діяльність за напрямом «Соціальні 

проблеми міграції». Крім названого напряму, до 2010 р. аналітична робота 

здійснювалась за напрямами «Допомога сім’ям, дітям та молоді», «Допомога 

людям з особливими потребами». У 2010-2014 рр. група розвивалась 

більшою мірою в ході реалізації проектів Комісії УГКЦ у справах мігрантів, 

хоча мали місце й спільні ініціативи, зокрема, створення центру «Єднання» 

та розвитку під його егідою мережі родинних порадень (про що 

говоритимемо докладніше трохи згодом). З вересня 2014 р. група знову 

працює під егідою Карітасу, в рамках створеної Міграційної служби Карітасу 

України, реалізуючи проекти з допомоги жертвам торгівлі людьми та  
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допомоги вимушеним переселенцям (з Криму та зі Сходу України). Всього за 

час діяльності аналітичної групи Карітасу України та за її участю на даний 

час реалізовано близько 10-ти проектів (табл. 5.2.1), серед яких виділимо 

декілька найбільш важливих – з огляду на їх роль у розвитку соціологічної 

діагностики в структурі Карітасу. 

Табл. 5.2.1. 
Соціологічна діагностика в структурі проектів аналітичної групи 

Карітасу України 
 

Назва проекту Вид соціологічної 
діагностики 

Цільова група 
проекту 

Підтримка 
проекту 

Період 
виконання 
проекту 

1 2 3 4 5 
Оцінка та визначення 
потреб та 
можливостей 
діяльності МБФ 
Карітас України у 
міграційній сфері 

лейтмотивні 
напівструктуровані 
інтерв’ю 

українські 
трудові 
мігранти 
в країнах  їх 
перебування     

Renovabis 
 

2007-2008 
рр 

Aeneas Programme 
BraineNet-working 
Project 

лейтмотивні 
напівструктуровані 
інтерв’ю 

колишні 
українські 
трудові 
мігранти в 
Україні 

Єврокомісія  2008-2010 
рр. 

Допомога дітям 
трудових мігрантів 
(дослідження 
особливостей 
соціальної поведінки 
дітей трудових 
мігрантів) 

експертне 
опитування 
(працівників щкіл) 

діти  трудових 
мігрантів 

Карітас 
Франції 

2009 р. 

Кожен має право на 
працю 

лейтмотивні напів-
структуровані 
інтерв’ю,  
статистичне 
опитування, аналіз 
документів 

молоді люди  з 
особливими 
потребами 

 «Східна 
Європа» 

2010 р. 

Церковна громада як 
активна форма 
організації життя 
українців в умовах 
трудової міграції 

спостереження та 
фокус-групи 

колишні 
українські 
трудові 
мігранти в 
Україні 

Renovabis 2009-2010 
рр. 

Виклики та 
адаптаційні резерви 
полілокальних родин 
українських трудових 
мігрантів 

фокус-групи члени родин 
мігрантів 

Renovabis 2011 р. 
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Табл. 5.2.1 

(продовження) 
 

1 2 3 4 5 
Серія мережевих 
проектів, націлених на 
ротидію торгівлі 
людьми (аналітичне 
дослідження: 
«Експертна оцінка 
ініціатив Карітасу 
України у сфері 
протидії торгівлі 
людьми» 

експертне 
опитування 
(працівники 
соціальної ссфери), 
аналіз документів 

потерпілі від 
торгівлі 
людьми 

Карітас 
Франції та 
Карітас 
Швейцарії 

2013-2014 
рр. 

 
 

Першим великим дослідницьким проектом, яким було започатковано 

створення аналітичної групи в структурі Карітасу України, був «Оцінка та 

визначення потреб та можливостей діяльності МБФ «Карітас України» в 

міграційній сфері» (ДОДАТОК В), в рамках якого визначалися потреби та 

можливості діяльності суспільно-релігійних організацій у сфері правової 

допомоги, соціального захисту та пасторальної опіки українських трудових 

мігрантів. Результати дослідження було представлено у збірках аналітичних 

матеріалів [370; 379] та на завершальній конференції у червні 2008 року,  до 

участі в якій були запрошені народні депутати України, експерти-соціологи, 

науковці, представники ЗМІ та неурядових організацій. Розгорнута дискусія 

дала можливість узагальнити отримані результати дослідження та 

запропонувати присутнім на зустрічі законотворцям пропозиції щодо змін та 

доповнень до існуючого законодавства, які здатні позитивно вплинути на 

процес повернення та реінтеграції співвітчизників в українське життя. 

Зокрема, було запропоновано законодавчо визначити правовий статус 

трудових мігрантів, їх права та обов’язки при перетині державного кордону, 

порядок виплат пенсій, компенсацій та інших соціальних гарантій, принципи 

оподаткування доходів мігрантів. Реалізація аналітичної складової проекту 

(лейтмотивні інтерв’ю та фокус-групи) уможливила, серед іншого, висновок 

про те, що особливої уваги з боку суспільно-релігійних організацій 
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потребують не лише емігранти, але й реемігранти (повертанці). Саме на 

аналізі їх проблем і потреб, через проведення напівструктурованих інтерв’ю, 

було зосереджено увагу в наступному проекті – «BrainNet-working Project». 

«BrainNet-working Project» (ДОДАТОК Г) мав на меті дослідити 

феномен трудової міграції в країнах-учасницях проекту для пошуку 

можливостей легалізації трудової міграції, а також запровадження якісно 

нових офіційних міграційних шляхів з країн Східної Європи – Молдови, 

України та Росії – до країн Євросоюзу (в першу чергу Італії та Іспанії), 

зорієнтованих на професіоналів та кваліфікованих працівників з високим 

рівнем освіти, як інструменту боротьби з нелегальною міграцією. Результати 

цього дворічного проекту були представлені у двох аналітичних виданнях, 

над якими працювала міжнародна команда фахівців, що представляли 

університети та громадські організації Європи, і до якої увійшли працівники 

Карітасу України, зокрема, автор – як соціолог проекту [433; 434]. 

Унікальність матеріалів проекту пожвавила інтерес та привернула увагу до 

проблем трудових мігрантів серед законодавців як України, так і ЄС. Це 

відкрило можливість делегації Карітасу України викласти суть проблеми та 

можливі шляхи її вирішення на найвищому рівні, а саме – на спеціально 

присвячених слуханнях у Європейському Парламенті, що відбулися у червні 

2010 року у м. Брюссель, Бельгія, за участі партнерів проекту, віце-спікера, 

комісарів Європарламенту та на комітетських слуханнях «Стан та шляхи 

врегулювання проблем у сфері захисту прав трудових мігрантів - громадян 

України» Верховної Ради України, що відбулося 8 грудня 2010 року. Аналіз 

потреб та проблем реемігрантів, у свою чергу, уможливив висновок, що 

особу трудового мігранта –  як об’єкта соціального служіння, що має 

особливі потреби, слід розглядати в контексті перспективи інтеграції осіб зі 

подібною долею та допомагати йому, пам’ятаючи про центральне місце 

особи в практиці соціального служіння [401], та використовуючи 

інтеграційний потенціал самоорганізованих груп соціальної адаптації 

реемігрантів, що діють в Україні.  
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Відтак, виявлення дієвих форм включення мігранта в життя громади, 

якою в умовах сучасної української еміграції дуже часто стає (при)церковна, 

стало завданням ще одного дослідницького проекту – «Церковна громада як 

активна форма організації життя українців в умовах трудової міграції» 

(ДОДАТОК Д). В результаті реалізації дослідницьких цілей вище названого 

проекту [435] вдалося підготувати посібник з практичними порадами 

українським мігрантам з організації громад та використання ресурсів 

останніх для задоволення своїх потреб [156]. Водночас вияскравилась 

потреба у виявленні адаптивних функцій родини трудового мігранта та 

пошуку можливостей її соціальної підтримки із використанням соціального 

капіталу суспільно-релігійних організацій. Саме цьому і було присвячено 

проект «Виклики та адаптаційні резерви полілокальних родин українських 

трудових мігрантів» (ДОДАТОК Е), в рамках якого була не лише розвинута 

тенденція до формування свого роду «пари», до якої входять аналітичний 

матеріал [419; 435] та його «практичний відповідник» [156; 436] –  посібник 

практичних порад, але й відбулася апробація такого «проектного циклу» в 

рамках служби-консорціуму, що поєднує ознаки та уособлює функції  

консультативного пункту, соціальної служби та центру соціологічної 

діагностики, об’єднуючи зусилля аналітичної групи та практиків соціального 

служіння. Дану тезу спробуємо розвинути через структуровану рефлексію 

участі автора в діяльності центру «Єднання», під егідою якого було 

збудовано мережу родинних порадень, підтримуваних регіональними 

осередками Карітасу.  

Час реалізації проекту «Виклики та адаптаційні резерви полілокальних 

родин українських трудових мігрантів» співпав з початком ініціативи 

регіональних осередків Карітасу України зі створення мережі родинних 

порадень під егідою організації, що дало змогу  реалізовувати результати 

діяльності аналітичної групи в практиці соціального служіння не у віддаленій 

перспективі, а у режимі «он-лайн». При цьому вдалось налагодити процес 

взаємодії в рамках ініціативи з організації родинних порадень, в рамках якої 
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соціологічна діагностика постала як реальна основа соціального служіння, 

здійснюючись на двох рівнях – загальному (аналітичному) та локальному 

(практичному).  

В контексті діяльності служби-консорціуму здійснення соціологічної 

діагностики на загальному (аналітичному) рівні передбачає виявлення 

актуальних моделей позитивного досвіду подолання труднощів та відповідей 

на виклики ситуації, а відтак – створення статистичної інформаційної бази 

даних про основні потреби та проблеми клієнтів, а також пошук інформації 

для розроблення програм для інформаційно-консультативних центрів,  в т.ч. 

тих, що функціонують під егідою Церкви 28. В даному контексті евристичний 

потенціал мають комплексні соціологічні дослідження, які, згідно 

пропонованої схеми, мають бути зорієнтовані, серед іншого, і на виявлення 

специфіки діяльності соціальних служб в окремих регіонах шляхом 

порівняння результатів їх діяльності. Втім, актуальнішим для суспільно-

релігійних організацій (зрештою, як і для інших структур «третього 

сектору») бачиться здійснення соціологічної діагностики на локальному 

рівні, із використанням специфічних форм збору інформації. Це може бути 

самозаповнення клієнтами анкети на предмет виявлення актуальних візій 

клієнтів щодо дієвих форм здійснення соціального супроводу; аналогічні 

анкети можуть заповнюватись в режимі он-лайн на веб-порталі центру. 

Наслідком здійснення низки діагностичних процедур може стати 

розроблення програми тренінгів із розвитку вмінь та навиків творення й 

використання ширших мереж, що організовуються за принципом 

громадянського суспільства із залученням соціального капіталу громад та 

громадських організацій. Таку роботу можуть проводити і державні 

організації.  
                                                 
28 В рамках діяльності «Єднання» налагодити таку діяльність повністю не вдалось, хоча в 
рамках проекту така спроба була зроблена. Повністю реалізувати дану ініціативу вдалось 
дещо пізніше, в рамках роботи Міграційної служби Карітасу України, під час реалізації 
проектів з підтримки осіб, постраждалих під час подій у лютому 2014 р. на Майдані та 
внутрішньо переселених осіб з Криму та Сходу та їх родин. Даний проект триває і його 
результати поки що складно узагальнювати. 
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Для оптимізації діяльності соціальних служб-консорціумів  в структурі 

суспільно-релігійної організації,  автором було розроблена концептуальна 

схема соціологічної діагностики проблем та потреб вразливих верств 

населення, з акцентом на аналізі потреб «разом з іншими», а саме, на 

виявленні інтеграційного потенціалу суспільно-релігійних об’єднань, які 

маючи розгалужену мережу центрів, ініціюють формування партнерського 

середовища. Основні складові (алгоритм) схеми є наступними:  

- детермінація типових ситуацій, в яких опиняються чи можуть 

опинитися особи з групи ризику, та  виявлення поширених моделей 

реагування на соціальні виклики, з акцентом на аналіз успішного досвіду 

(мікрорівень аналізу);   

- діагностика стану соціальних мереж, до яких є чи можуть бути залучені 

представники тої чи іншої цільової групи як реального чи потенційного 

об’єкта соціальної допомоги (мезорівень аналізу);  

- діагностика актуальних проблем і потреб соціально вразливих верств 

населення, аналіз  у зв’язку зі змінами, які відбувають в суспільстві, зокрема, 

динаміки змін в структурі цільових груп через виявлення тих 

закономірностей, які можуть проявлятися на масовому рівні (макрорівень);  

- вироблення конкретних рекомендацій щодо напрямів та форм 

соціальної допомоги клієнтам Карітасу (мікрорівень), актуальності тієї чи 

іншої стратегії його розвитку (мезорівень), можливостей відстоювання та 

лобіювання інтересів вразливих соціально вразливих верств населення на 

загальноукраїнському та міжнародному рівні (макрорівень).  

Дану схему було апробовано в низці проектів та імплементовано в 

роботу соціальних служб-консорціумів Карітасу як основу здійснення 

практик соціального служіння. Головним об’єктом стали кризові сім’ ї, сім’ ї 

мігрантів; з часом почалась робота і з сім’ями вимушених переселенців. 

Особлива увага приділялася т.зв. полілокальним сім’ям [437], члени яких 

будучи вимушені жити окремо один від одного, намагаються  зберігати 
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почуття єдності, працювати над забезпеченням загального добробуту та 

демонструвати свою солідарність навіть через державні кордони.  

 

Полілокальна родина  в дзеркалі соціологічної діагностики 

Здійснення соціологічної діагностики проблем та потреб полілокальної 

родини є непростим завданням в методологічному плані, адже шлюб і сім'я є 

найбільш інтимним різновидом соціальних та особистих відносин, які 

більшою своєю частиною приховані від стороннього спостерігача. Через те, 

що будь-яка сім’я є складною соціокультурною системою, в рамках якої 

можуть відбуватися різноманітні процеси, зумовлені переплетенням різного 

роду факторів, які зазвичай складно виокремити і оцінити,  особливості 

функціонування родини в умовах полілокальності складно піддаються 

виявленню. З огляду на вище сказане, учасниками аналітичної групи було 

прийнято рішення здійснити серію фокус-групових інтерв’ю, а  результати 

аналізу закласти в основу питальника.  

Групові інтерв’ю було проведено в трьох середовищах – серед членів 

полілокальних родин, які мали безпосередній особистий досвід трудової 

міграції за кордоном,  т.зв. «фронтовиків»; членів полілокальних родин, 

батьки яких (один або обидва) тривалий час знаходились / знаходяться за 

кордоном (йдеться про дорослих (повнолітніх) осіб, т.зв. «дітей мігрантів»);  

членів полілокальних родин, які мають опосередкований досвід міграції, 

наприклад, самі виховували дітей, доглядали за старими батьками, беручи на 

себе функції того члена родини, який знаходився / знаходиться на даний 

момент на заробітках, т.зв. «тиловиків» (ДОДАТОК Е).  

Здійснення соціологічної діагностики проблем і потреб полілокальних 

родин мігрантів дало змогу виявити повторювані ситуації, які вказують на те, 

що практично кожна родина мігранта в якийсь момент свого існування 

постає перед необхідністю зробити вибір на користь тої чи іншої моделі своєї 

модифікації (табл. 5.2.2).   
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Табл.5.2.2 
Можливі моделі модифікації полілокальних родин 

(за результатами соціологічної діагностики)  
 

Умовна назва Коротка 
характеристика 

Типові свідчення 

1 2 3 
«Поліформатність» Родина мігранта 

чергує спільне 
проживання з 
дистанційними 
комунікаціями 

На момент виїзду на заробітки за кордон свого 
чоловіка Л. була задоволена сімейним життям. 
В сім'ї підростали двоє дітей, стосунки між 
членами подружжя були гармонійні. Однак, 
родина мала певні фінансові труднощі. Було 
прийнято рішення про виїзд чоловіка на 
заробітки, а Л. залишилася з дітьми і відтоді 
проживає разом з батьками. Вибір країни 
міграції (Росія), а відтак – вільна можливість 
перетину кордону, уможливили відповідний 
формат існування родини, і підтримку добрих 
тих взаємин. Родина постійно (циклічно) 
змінює формат, чергуючи спільне проживання 
з дистанційними комунікаціями. Не можна 
сказати, що родина не відчуває труднощів: діти 
сумують за батьком, та й Л. часто почувається 
самотньою. Але родині вдається підтримувати 
близькі емоційні контакти та навіть зважитись 
на народження третьої дитини. 

«Дистанційність» Сім’я існує як 
форма взаємодії 
окремих 
індивідів 

З. виїхала на заробітки в Італію наприкінці 
1990-х з метою покращення фінансового 
становища родини, стаж існування якої був вже 
досить тривалий; діти були дорослі, зростала 
онука. За десять років перебування за кордоном 
З. вирішила матеріальні проблеми. Весь цей 
час жінка жила «своїм» життям, мала друзів, 
хоча намагалася тримати чоловіка в курсі 
справ.  Увесь цей час сім'я для З. була 
стабільним  життєвим «тлом», стосовно якої 
ключовим було почуття не стільки любові, 
скільки відповідальності. 

«Дроблення» Сім'я 
розпадається, 
замість неї 
утворяться дві 
нові сім'ї, 
підтримують 
між собою 
взаємини 

Батьки Р. на початку 1990-х рр. намагалися 
займатися комерцією. Не маючи фахової 
підготовки, припустили помилок у веденні 
бізнесу і були змушені згорнути діяльність. 
Подружжя прийняло рішення покращити 
фінансове становище, виїхавши на заробітки. 
Однак, відкрили візу тільки матері Р. Через 
півроку вдалося відкрити візу і батькові, але до 
іншої країни, ніж тої, де перебувала дружина. 
Деякий час сім’я формально зберігалася. Але 
через п’ять років обоє батьків створили нові 
сім'ї. «Новоутворені» родини підтримують 
теплі стосунки. 
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Табл. 5.2.2 
(продовження) 

 
1 2 3 

«Розпад» 

 

Подружжя 
розлучається, 
сім’я 
розпадається  

Наприкінці 1990-х рр. родина Н. переживала 
фінансові труднощі. Це не сприяло гармонізації 
стосунків між подружжям. Ситуація особливо 
ускладнилась тоді, коли батьки почали  
займатися торгівлею на базарі. І склалося так, 
що коли батько Н. поїхав за кордон за товаром, 
його дружину пограбували. Довелося брати 
товар в кредит і постійно урегульовувати 
стосунки з рекетом. Не витримавши тиску 
обставин та звинувачень чоловіка у 
необачності, жінка вирішила виїхати за кордон 
на заробітки. Пережиті конфлікти, 
непорозуміння та взаємні звинувачення  
виявили незворотню дію, тож зберегти сім’ю 
не вдалося. Розпад сім’ ї відбувся як реакція на 
зовнішні проблеми, які не вдалося здолати із 
використанням внутрішніх резервів родини.  

 

Це може бути модель, в рамках якої  родина мігранта постійно і 

циклічно змінюватиме формат функціонування, чергуючи спільне 

проживання з дистанційними комунікаціями. Такий вибір має змогу 

здійснити родина, в якій збережено теплі взаємини, а міграція, в яку 

включений один із її членів, має т.зв. маятниковий характер. Це може бути 

модель, яка допускає елімінування з середовища родини того з її членів, що 

знаходиться за кордоном, в результаті чого  сім'я в цілому (на якийсь час, а то 

і назавжди)  фактично перестане існувати як цілісний організм, а існуватиме 

лише як форма взаємодії окремих індивідів на певній дистанції. Така 

модифікація традиційної родини вочевидь очікуватиме такі сім'ї, в яких на 

момент виїзду одного із членів родини за кордон на тривалий час 

спостерігалося деяке зниження емоційності у взаємовідносинах, хоча 

стосунки і були стабільними. Не виключені й такі сценарії, в рамках яких 

родина перестане існувати у своєму первісному варіанті. Натомість, вона 

може розпастися через нетривалий час, особливо у випадках, коли на момент 

виїзду одного із членів подружжя за кордон на заробітки сім’я існувала 

практично формально, а між подружжям спостерігаються  напружені 
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взаємини. Можливий і такий варіант розвитку подій, коли начебто стабільна 

сім'я розпадеться в результаті довгої і тривалої міграції одного чи декількох 

членів родини і замість неї утворяться дві нові сім'ї. Цілком можливо, що 

вони навіть підтримуватимуть між собою теплі взаємини, особливо у 

випадках, коли в сім'ї є діти. Така доля в першу чергу може очікувати 

родини, в яких трудова міграція одного із членів подружжя через якийсь час 

переросла в еміграцію. Тож хоча в результаті виїзду одного із членів родини 

за кордон на заробітки полілокальна родина зазвичай покращує свої 

матеріальні статки, практично перед кожною з таких сімей майже одразу 

постають інші виклики. Зокрема, родині трудового мігранта доводиться 

постійно змагатися з реальною загрозою руйнування  сім’ ї, а її членам 

витрачати багато сил на те, щоб підтримувати емоційні зв’язки та –  в разі 

повернення мігранта додому –  відновлювати втрачені. На жаль, такого роду 

зусилля можуть виявитися марними – сім’я руйнується, хоча багатьом сім’ям 

вдається здолати кризу, особливо, якщо у сім’ ї є діти. Водночас саме 

труднощі у забезпеченні умов соціалізації дітей, батьки яких працюють за 

кордоном, а отже, не мають змоги брати участі у їх житті у повній мірі, є 

однією з найголовніших проблем полілокальної родини.  

Можна виділити не одну загрозу  повноцінному вихованню дитини 

трудового мігранта. Це і загроза стигматизації, тобто  прискорення появи в 

свідомості дітей трудових мігрантів метанаративу жертви в результаті дії 

таких чинників, як  нещире  «співчуття» знайомих, перманентні апелювання 

фактичних опікунів до оточення з метою привернути увагу до своєї персони, 

культивування тим із батьків, що знаходиться за кордоном, надмірного 

почуття провини тощо. Це і загроза соціальної дезорієнтації, тобто невміння 

орієнтуватись в життєвих ситуаціях, налагоджувати стосунки, формувати 

реальні життєві перспективи тощо, яка зазвичай зумовлюється помилками 

тих дорослих осіб, які прямо чи опосередковано включені в процес 

виховання дітей. Актуальною для дітей трудових мігрантів бачиться і загроза 

емоційної депривації, коли труднощі у налагодженні емоційних зв’язків з 
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іншими людьми є результатом браку істинної стійкості у житті людини, 

позбавленої в дитячому віці належної емоційної підтримки. Втім, можливі 

ситуації, коли дані ризики соціалізації знижуються. Зазвичай це має місце 

тоді, коли обираються гнучкі, адекватні потребам та можливостям 

полілокальної сім'ї способи структурування соціальних взаємодій (табл. 

5.2.3).  

Табл.5.2.3 

Способи структурування соціальних взаємодій членів полілокальних 
родин  українських трудових мігрантів «четвертої» хвилі  

 
 Спосіб 

структурування 
взаємодій 

(умовна назва) 
 

Рівень 
пошуку 

компенсаторних 
ресурсів 

Особи / 
структури,  
які надають 
підтримку 

Типові свідчення 

1 2 3 4 
«Елімінація» міжособистісний 

(поза межами 
родини) 

 
 

друзі 
 

 
педагоги, 
тренери 

 
 

 
 

священик 

«Мені помогли друзі, з якими я 
товаришувала, з якими разом до 
церкви ходили […]. Нові друзі мені 
допомогли дуже багато, бо відчували»  
(З., жін.., «фронтовик») 
«Татом» стала жінка […]. То була 
тренер легкої атлетики […]. В неї 
такі настанови були такі, що 
спонукали створювати чоловічі 
вчинки» (С., чол., «дитина мігрантів»)  
 «Мала дуже таку прикру господиню, 
яка [знущалася],  то тільки розраду 
знаходила в церкві із священиком. Він 
потім приходив додому, вів розмову з 
тою господинею, казав, що то так не 
можна […].  Потім допоміг приїхати 
до Риму, знайшов їй іншу роботу» (Т.., 
жін., «фронтовик») 

«Кооперація» рівень малої 
соціальної групи 

(всередині 
родини) 

 
 

 
брати, сестри 

 
 

 
дорослі родичі 

та свояки 

«Ми з сестрою дуже так разом 
тримались, ну і тримаємося далі. Вона 
на три роки від мене молодша, в 
принципі в нас багато спільних таких 
тем, інтересів, і ми одна одній завжди 
допомагаємо» (Н.,  жін., «дитина 
мігрантів») 
«В якихось критичних ситуаціях, то 
завжди на допомогу приходила тітка 
наша (Н.,  жін., «дитина мігрантів») 

«Солідаризація» рівень середньої 
групи 

(через входження 
до об’єднання ) 

громада 
eмігрантів, 
спільнота 

взаємодопомоги 
реемігрантів 

«В Неаполі самому була українська 
церква, був український священик, була 
спільнота [...]., Знайшов спільноту, 
начав ходити до неї» (Є., чол., 
«фронтовик» 
 



 335 

 

Прикладом цього може слугувати модель, яка передбачає активне 

включення в процес виховання дитини фактичного опікуна, його позитивний 

особистий приклад; модель, коли дві родини мігрантів об’єднують свої 

зусилля; модель,  коли «компенсатором» функцій батьків виступає хтось з 

членів родини (брат, сестра, тітка) або «постороння» особа – сусід, батько 

друга дитини, тренер. Водночас, у пошуках відповіді на ці та інші виклики 

міграції, полілокальні сім’ ї змушені виробляти компенсаторні механізми та 

знаходити додаткові ресурси – як на особистісному рівні, так і з залученням 

малих та середніх соціальних спільнот.   

Якщо пошук компенсаторних ресурсів відбувається поза межами 

полілокальної родини, остання перестає бути середовищем підтримки та 

референтною групою того з членів родини, який потребує співучасті рідних, 

тобто отримуємо ситуацію, коли мігрант фактично «елімінується» з простору 

сім’ ї.  

Водночас, можливі ситуації, коли відповідь на виклики міграції 

знаходиться шляхом об’єднання зусиль родини, кожен з представників якої 

готовий добровільно виконувати якийсь час функцію дистанційованого в 

просторі члена сім'ї. І нарешті, поширеними є практики, коли полілокальна 

сім’я долає виклики міграції шляхом входження у певну громаду чи  до 

об’єднання людей з подібною долею, розділяючи з ними споріднені цінності 

та демонструючи готовність до спільної відповідальності. 

Позаяк життя полілокальної родини часто є непередбачуваним і навіть 

екстремальним, актуалізується потреба участі в житті такого роду сімей 

інших спільнот, організацій або установ, здатних допомогти у вирішенні 

нагальних питань.  Такого роду структури можуть виступати як свого роду 

формуючі вузли специфічних соціальних мереж, в які включені трудові 

мігранти та їх сім’ ї. Наразі можна виділити декілька реально діючих вузлів 

соціальних мереж мігрантів. В першу чергу, це  соціальні служби  Карітасу 

та Червоного Хреста, які надаючи соціальну допомогу, ініціюють соціальні 
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контакти та створюють умови для налагодження різного роду соціальних 

відносин, як за кордоном, так і в Україні. В окрему групу слід виділити 

вузлові центри, навколо яких групуються діти, що виховуються в 

полілокальних родинах: молодіжна організація,  спортивна організація, 

структура за інтересами тощо; особлива роль відводиться комунікаціям в 

Інтернеті та можливостям формування в ньому соціальних мереж.  

Що ж стосується державних соціальних служб в Україні, то вони 

зазвичай не використовують належною мірою свій інституційний потенціал, 

працюючи досить-таки формально у сфері підтримки полілокальних родин 

мігрантів, а то й просто незадовільно. Однак, у випадках, коли їм вдається 

налагодити тісний зв’язок з недержавними структурами «третього сектору», 

зокрема, у ході підготовки та проведення різного роду акцій, які сприяють 

творенню розгалужених зв’язків в середовищі мігрантів та їх родин, державні 

соціальні служби постають як реальні вузлові центри соціальних мереж 

мігрантів. Саме на це скеровані основні активності соціальних служб-

консорціумів Карітасу України. Водночас, результати соціологічної 

діагностики лягають в основу індивідуальної консультативної роботи – як 

базової форми роботи з клієнтами соціальних служб.  

Ваото підкреслити: соціологічна діагностика проблем і потреб сімей 

мігрантів – як потенційно кризових, яка здійснюється в рамках служб-

консорціумів передбачає не лише наукове дослідження, за допомогою якого 

«Замовник» та «Виконавець» можуть прослідкувати хід дослідження, його 

вихідний, проміжний стан, зміну ціннісних орієнтацій, ставлення до 

впровадження тієї чи іншої програми соціальної допомоги, мотивацій дій її 

потенційних учасників тощо, але й орієнтацію на  практичну дію, що 

привносить зриму дію в життєдіяльність спільноти та / або реалізацію певної 

соціальної програми. Остання, в контексті діяльності служби-консорціуму як 

структурного компонента суспільно-релігійної організації, полягає у 

здійсненні родинного порадництва. 
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Родинне порадництво як форма соціального служіння: 

постдіагностика: 

Порадницво, яке здійснюється під егідою Церкви, являє собою особливу 

форму фахового (психологічного, соціального) консультування 

(індивідуального, сімейного) клієнта та / або  його родини з приводу тих чи 

інших проблем, які у нього виникають. Однак, зміст порадництва значно 

глибший, ніж просто «порада», як діяти в тій чи іншій ситуації. Порадництво 

– це не просто «погляд збоку», це –  уміння слухати та вчуватися в ситуацію 

клієнта, розуміння його проблеми та вчинків, яке не суперечить його 

сприйняттю себе як особи. Порадництво, яке відбувається під егідою Церкви, 

не слід ототожнювати зі сповіддю, хоча такий його варіант, як  

душпастирство, котре фахово обізнане з механізми людської психології, є 

цілком можливим. Однак, зазвичай, йдеться про особливу форму соціальної 

роботи, в рамках якої процес консультування виходить за рамки психології і 

опирається на християнські цінності. Актуалізація родинних порадень під 

патронажем Церкви не в останню чергу зумовлено тим, що саме церква для 

багатьох людей, які опинились у складних життєвих обставинах, є тим 

місцем, де вони почуваються в безпеці. Цей патронаж може бути 

опосередкованим через залучення активностей суспільно-релігійної 

організації – Карітасу. 

Виділення родини мігрантів як особливий об’єкт соціального служіння 

Карітасу зумовлено тим, що потреби сімей,  в яких хтось із членів подружжя 

( а то й обидва) має (мав) досвід перебування за кордоном на заробітках, 

відрізняються від типових непорозумінь та викликів, які виникають на 

побутовому ґрунті. Звичайно, такі глибинні проблеми, як відсутність Діалогу 

у подружжі, труднощі з вихованням дітей чи втеча від сірої, а подекуди 

болючої, реальності у зловживання алкоголем, на жаль, притаманні нашому 

суспільству. Однак, спільними в даному випадку є лише наслідки, а ось 

корінь негараздів тут дещо відмінний і зумовлений тим, що трудова міграція 

дуже часто породжує конфлікт цінностей –  як у родинному середовищі, так і 
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на особистісному рівні. Відтак актуалізується ситуація, коли кожна окремо 

взята (дистанційна) родина змушена «виробляти» власну систему норм, 

виходячи з тих, що функціонують у суспільстві, але не орієнтується на них в 

якості обов’язкових зразків для наслідування [377, с. 262]. На жаль, як було 

показано вище, далеко не кожній сім'ї вдається справитись з таким 

завданням. Водночас, варто підкреслити: для родинознавця, що займається 

консультуванням родини мігрантів, піддатись на дискусії про зло чи добро 

міграції, нагнітанням емоцій, є не лише стратою часу, але й великою 

помилкою. Тому в практиці сучасного родинознавства трудова міграція 

розглядається як об’єктивне явище, яке в українському суспільстві має свої 

специфічні прояви і на яке потрібно спокійно та чітко витворити власну 

«вакцину». Йдеться про необхідність зайняти гідну життєву позицію, 

уникаючи помилкових та емоційних закидів, зокрема, до негайного 

повернення всіх мігрантів додому. І тут власне проявляється роль порадника, 

професійний обов’язок якого полягає в тому, щоб не перетворювати свого 

клієнта на «соціального інваліда», який лише чекає, що зараз його як особу, 

що постраждала, почнуть «ублажати» [438, с. 172], а натомість допомогти 

йому віднайти своє життя, відкоригувавши його та поставивши «на колію» 

справжні життєві цінності та пріоритети, а відтак – «вийти поза себе, чи 

краще – понад себе, щоб статися собою»  [340, с. 209]. Тільки в такий спосіб є 

шанс відновити та зберегти гармонію та єдність у родині мігранта як 

первинній клітині суспільства. 

Особливих відмінностей між «звичайним» родинним консультуванням 

та консультуванні мігрантів та їх родин немає. Можемо лише говорити про 

спробу конструювання унікального простору виробництва і споживання 

культурних смислів [439, с. 244], в межах якого слід  відрізняти потребу 

інституційної приналежності особи консультанта як офіційного представника 

певної структури (в нашому випадку – Карітасу) від персоналістичного 

підходу до клієнта як особистості під час самого консультування. І звичайно, 

в жодному разі не підкреслювати «статус» мігранта як особливий в роботі з 
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клієнтом, а лише належним чином розрізняти та адекватно реагувати на нові, 

ще донедавна невідомі, прояви та стани,  в яких опиняються люди з досвідом 

перебування за кордоном на заробітках та їх близькі.  

В контексті вище сказаного постає запитання: якими є загальні фахові 

вимоги до працівника порадні? Досвід центру «Єднання» дає підстави 

говорити, що у випадку, коли ми говоримо про категорію трудових мігрантів 

та їх родин як про об’єкт соціальної допомоги суспільно-релігійної 

організації, основний акцент має робитися на тому, що порадник має бути 

добре обізнаним як і в сфері соціальних послуг в України, так і в тому 

середовищі, з якого виходить / перебуває / повертається мігрант. Крім того, 

він повинен мати ґрунтовну орієнтованість у педагогіці та соціальній роботі, 

а також поглибленні знання з психології та, якщо порадня функціонує при 

церкві, у теології. Бажаними також є знання з основ медицини та права. 

Загалом же, порадник, як первинний терапевт, має бути свідомий своєї 

відповідальності та володіти професійними навиками зняття первинного 

тривожного стану клієнта, фахового розпізнання запиту (допомогти клієнту 

чітко його сформулювати), віднайти причину негараздів (якщо це відповідає 

компетенції особи порадника) для подальшого скерування клієнта до 

відповідного експерта з метою подальшого вирішення проблеми. Тому 

хорошим помічним фактом для порадника може бути його особиста (чи 

когось з його родинного кола) приналежність  у минулому до досвіду 

міграції, для кращого розуміння ситуації. В цьому разі важливим є факт 

позитивного проходження та примирення з даним етапом реінтеграції особи 

самого порадника. Не зайвим буде підкреслити, що порадник, який працює  з 

трудовими мігрантами, має бути справжніми «інтердисциплінарим 

менеджером», який прагне ефективно допомагати налагодити життя своїм 

співвітчизникам у сьогоднішньому світі [436 ].  

Що ж стосується самої процедури консультування в рамках 

порадництва в рамках служби-консорціуму, то воно передбачає здійснення 

декількох послідовних кроків: знайомство (будування довіри); 
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вислуховування запиту (окреслення чітких рамок); отримання повної 

необхідної інформації (історія клієнта) для віднайдення причини проблеми, 

що виникла; визначення можливих шляхів вирішення проблеми або 

скерування до експерта з даного питання. При цьому завоювати довіру 

клієнта буває дуже непросто через неготовність самого клієнта, уявні, 

нереальні очікування та страх, хоча якраз саме налагодження довіри у 

стосунках сприяє виясненню справжньої причини, що турбує клієнта. Саме 

тому працівника Картасу намагаються уникати надлишкової жорсткості у 

поставі або створювання якогось тиску на особу мігранта [401, с. 76]. Слід 

спокійно ставитись до того, що для налагодження контакту з клієнтом може 

виникнути потреба у декількох зустрічах (найчастіше, від трьох до п’яти), 

хоча буває достатньо й однієї,  в ході якої клієнт навчається розкриватися і 

довіряти пораднику свої проблеми. Якщо ж немає змоги діяти непоспішно і 

послідовно, порадник змушений знайти підхід до клієнта якомога швидше, 

уже підчас першої зустрічі. Зазвичай така ситуація виникає у випадках, якщо 

проблема клієнта потребує термінового вирішення (у такому випадку 

використовується «екстрена терапія», тобто максимальне зняття 

тривожного стану клієнта та чітке пояснення, що порадник його прийме, як 

тільки він відчує себе у силі).   

Нажаль, через помилкове сприйняття суті порадництва, клієнт досить 

часто не бажає приймати відповідальність за своє «Я», помилково очікуючи, 

що хтось «інший» має вирішити за нього усі проблеми (останнє зазвичай 

означає високий рівень невротизації особи) [438, с. 182].  Тож якщо клієнт 

очікує отримати негайну відповідь на своє запитання та отримати «готове» 

рішення проблеми, важливим є донесення до клієнта та чіткого усвідомлення 

ним факту, що ЗМІНА певної проблемної ситуації, з якою він прийшов до 

порадні, не наступить одразу, адже нервова система має властивість 

зберігати пам'ять про минулий досвід, ніби реєструючи його [440, с. 25]. 

Відтак має бути розуміння, що процес реадаптації  є здебільшого процесом 

довготривалим, який потребує системної послідовної роботи. Крім того, 
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пораднику слід чітко окреслити перед клієнтом кордони своєї кваліфікації та 

міру відповідальності, водночас підвищуючи самооцінку клієнта та 

вказуючна значимість самої особи (її бажання, сила волі і спроможність) у 

вирішенні власної проблеми. 

Так само як у сімейному консультуванні, робота на порадні з членами 

сім'ї мігранта не обов’язково проводиться з усіма ними водночас. На різних 

етапах процесу, у різних пропорціях можуть поєднуватися різні способи 

організації процесу сімейного консультування: спілкування з усією родиною, 

індивідуальні консультування, робота с подружжям, робота з нуклеарною 

сім'єю, робота з розширеною родиною тощо [441]. Досить часто за 

вирішенням проблеми до порадні звертається не сам інтересант, а його рідні, 

які просять допомогти близькій їм людині. У таких випадках на зустріч 

запрошується не лише та людина, яка потребує безпосередньої допомоги, але 

й та, яка проявила ініціативу. При цьому особливо важливим є те, що 

потенційний клієнт не має бути приведений з примусу родичем чи кимось 

іншим, бо інакше постає загроза виникнення «стіни» у спілкуванні. Якщо у 

клієнта справді є страх, котрий йому на даному етапі не здолати (від 

відсутності самого бажання аж до залежності від певних факторів чи 

стресової ситуації), порадник повинен спочатку приділити увагу самим 

родичу і підказати йому, як правильно реагувати на стресові ситуації у 

стосунку до інтересанта. Пораднику, який допомагає клієнту у вирішенні 

його проблем, слід намагатися дотримуватися правила, згідно з яким 

вдосконалення досвіду відбувається в результаті взаємодії [134, с. 54-55], 

тобто здійснювати контроль теми розмови (т.зв. мистецтво «лоцмана») під 

час консультування. Тому після того, як вдалося «зламати першу кригу» у 

спілкуванні, порадник має слідкувати за дотриманням однієї лінії історії 

розвитку / опису подій. Будь-які відходи від теми та відгалуження мають 

бути скеровані виключно самим консультантом і лише у випадку потреби 

ширшого представлення інформації, необхідної для цілісного зрозуміння 

ситуації клієнта та пошуку причини проблеми. Слід ставити чіткі рамки під 
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час консультування, якщо доводиться мати справу з т.зв. «словесними 

вампірами», чи «скурпулянтами», котрі через кожних декілька речень 

намагаються відійти від «генеральної лінії», переводячи консультування в 

«розмову ні про що» (виняток – особа у стані шоку, де її «балакучість» є 

певним захистом та потребою зняття рівня стресу у даний момент). Що ж 

стосується специфіки налагодження процесу роботи порадні при церкві, то 

тут можна виділити такі основні етапи її (порадні) розвитку: оголошення на 

парафії; налагодження співпраці з місцевим душпастирем, котрий, 

рекомендуватиме звертатись до порадні; організація процесу класичного 

консультування з урахуванням специфіки клієнтів, зокрема, мігрантів та їх 

родин; подальше фахове скерування згідно потреб або особистий супровід.  

Узагальнюючи зазначимо, що  розуміння родини мігранта як 

специфічного об’єкту порадництва бачиться як спроба адаптувати класичне 

сімейне консультування до потреб, спричинених явищем новітньої трудової 

міграції. При цьому ні в якому разі не йдеться про вибірковість мігрантів як 

особливої групи, яка могла б виявлятися, для прикладу, у першочерговості 

надання їм  соціальної допомоги, а лише про відповідь на потреби часу, 

розуміння того, що з’являються нові виклики, на які слід належним чином 

реагувати. Саме в цьому проявляється фаховість порадника,  якому слід 

орієнтуватись як на індивідуальну роботу з клієнтом, такі і роботу з усією 

родиною як цілісним організмом [438].  

Описані практики здійснення порадництва в рамках діяльності 

об’єднаних в єдину мережу центрів під егідою Карітасу – як практичної 

реалізації рекомендацій, вироблених в результаті здійснення соціологічної 

діагностики, не слід ідентифікувати як ексклюзивні хоча б тому, що крім 

названих ключових проектів, як уже зазначалося, учасниками аналітичної 

групи було реалізовано також декілька проектів за іншими напрямами роботи 

Карітасу. В їх рамках, серед іншого, здійснювалась соціологічна діагностика 

проблем і потреб соціально вразливих груп населення, а  суб’єктами аналізу 

були не лише дослідники, але й досліджувані (учасники самоорганізованих 
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об’єднань мігрантів, їх духовні наставники, члени державних та громадських 

соціальних агенцій тощо) як рівноправні учасники проектів. При цьому 

кожне попереднє дослідження визначало цілі і методологію наступного, 

природнім чином виводячи дослідницьку групу з інтуїтивного на свідоме 

застосування методології Action Research, з подальшим проведенням 

дослідницьких конференцій («search conference»), які вважаються його 

самостійним дослідницьким методом [442, с. 621], популяризацію свого 

доробку після його апробації в практиці соціального служіння, на чому 

зупинимось докладніше. 

 
Action Research як базова модель участі соціолога в роботі суспільно-

релігійної організації та інших структур «третього сектору» 

З огляду на специфіку Карітасу як організації, що реалізує свої цілі в 

рамках діяльності лише проектного характеру, соціологу доводиться 

співпрацювати не лише з «колегами по цеху», але й налагоджувати контакт з 

практиками соціального служіння, якими в організації суспільно-релігійного 

характеру можуть бути як «світські» особи – соціальні працівники, практичні 

психологи, юристи-консультанти, проектні менеджери тощо, так і духовні. 

Тривалий час можливість такого роду співпраці  ставилась під сумнів, що 

цілком закономірно з огляду на різницю у настановах та світоглядних 

системах «теоретиків» та «практиків» [443].  Однак, з часом, в результаті 

успішної спільної реалізації низки проектів, почала поступово відбуватись 

зміна стереотипів та, як наслідок, відбулися зміни у формах участі соціолога 

в проектній діяльності Карітасу як суспільно-релігійної організації.  

Так, на початках роботи аналітичної групи мала місце серйозна 

недовіра з  боку працівників Карітасу щодо доцільності залучення 

«непрофільних» спеціалістів в його роботу; висловлювались сумніви щодо 

необхідності діяльності групи як структурного елемента організації. Але з 

часом співпраця почала налагоджуватись. Цьому посприяла успішна 

реалізація низки ініціатив аналітичної групи, зокрема, скерованих на 
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актуалізацію інтеграційного потенціалу методології дослідження-

впровадження – Action Research (AR). Останнє вважається 

міждисциплінарним і колективним за своїм характером [444; 445; 446; 447; 

448 та ін.],  орієнтованим на постійний діалог між «дослідниками» і 

«практиками» для  досягнення взаєморозуміння [442, с. 610]. На кожній 

стадії дослідження-впровадження, а саме, висуванні первинної ідеї, 

плануванні, впровадженні тощо, усі учасники AR, включаючи виконавців і 

бенефеціаріїв проекту, перебувають під впливом потенційних результатів 

дослідження, скерованого на усвідомлення «визвольної сили пізнання, яке 

поєднане з дією і веде до розвитку критичної свідомості, покращення життя і 

трансформації соціальних структур та соціальних відносин» [442, с. 616].   

Проведення AR передбачає наступний алгоритм: здійснення 

діагностики; пошук плану дій; пошук альтернативних способів вирішення 

проблеми, їх розробка; вироблення плану реалізації та початок її втілення; 

підведення підсумків першого циклу, оцінка, вихід на наступний цикл 

проекту, на якому  все починається знову; це надає дослідженню схожості зі 

спіраллю, кожен наступний виток (петля) якої є окремим циклом, який 

зазвичай означає перехід у нову якість [442, с. 616-618], що і мало місце (див. 

вище) в діяльності аналітичної групи Карітасу та, зокрема,  соціальних 

служб-консорціумів під його егідою. 

На початку діяльності аналітичної групи в структурі Карітасу 

соціологічна діагностика, як складова проектної діяльності, розвивалася як 

допоміжний напрям, а включення соціолога в роботу організації було 

ситуативним і значною мірою залежало від характеру та загальних цілей того 

чи іншого проекту, а також обставин суб’єктивного характеру, а саме, 

зацікавленості його (проекту) координатора у отриманні соціологічних 

даних. Основне завдання соціолога при цьому полягало у проведенні 

соціологічного дослідження, представленні результатів своєї діяльності 

керівнику проекту та  підготовці і презентації їх на різного роду публічних 

заходах, які організовував або до участі в яких долучався Карітас України. 
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Досить швидко актуалізувалась ще одна форма включення соціолога в 

роботу суспільно-релігійної організації, а саме, дистанційна аналітична 

підтримка проектів через їх оцінювання та експертизу та консультування 

працівників на місцях з питань організації збору та аналізу даних. І лише з 

часом соціологічна діагностика почала набувати статусу самостійного 

напряму діяльності Карітасу, а діяльність соціолога зосередилась на 

виявленні можливостей розвитку організації, зокрема, на оцінюванні 

ефективності форм роботи та стратегій його розвитку та розробленні 

концепцій представлення результатів діяльності організації на публічних 

заходах. Іншими словами,  мав місце розвиток соціологічної діагностики як 

напряму діяльності Карітасу,  коли кожен із проектів поставав як передумова 

здійснення чергової «петлі» AR і виходу на новий рівень та якість 

дослідження  (мал. 5.2.1).  

.  

 
Мал. 5.2.1 

Action Research як базова модель включення соціолога в роботу в роботу 
суспільно-релігійних організацій та інших структур «третього сектору» 

 
Протягом усього часу діяльності аналітичної групи Карітасу України 

основний запит з боку організації на зміст соціологічної діагностики полягав 

у виявленні проблем та потреб вразливих верств населення; актуальним  було 

й залишається також виявлення ефективних механізмів координації зусиль 

профільних організацій,  зокрема, визначення кола партнерів (державних та 

громадських організацій) Карітасу, чия соціальна політика у соціальній сфері 
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формується із урахуванням потреб реальних та потенційних користувачів 

соціальних послуг, що надають суспільно-релігійні організації та інші 

організації «третього сектору». Необхідність вирішення поставлених завдань 

активізувала пошук нових форм інтеграції аналітичної роботи та практики 

соціального служіння. Такою формою стала соціальна служба-консорціум,  

що поєднує ознаки та уособлює функції  консультативного пункту, 

соціальної служби та центру соціологічної діагностики, вибудовуючи свою 

діяльність на засадах християнської соціальної доктрини. В її (докрини) 

рамках соціологічна діагностика постає реальною основою соціального 

служіння, що дозволяє «відкинути аргументи на користь розділення практики 

й теорії в соціальних дослідженнях» [448, с. 70].  

Загалом же, вважаємо, що Action Research (дослідження-впровадження) 

може слугувати  базовою моделлю включення соціолога в роботу суспільно-

релігійних організацій та інших структур «третього сектору». Її актуальність 

визначається високим інтеграційним та міждисциплінарним потенціалом, 

позаяк цей тип дослідження, по-перше, є інструментальним стосовно 

дослідницьких цілей, забезпечує співробітництво між теоретиками-

соціологами та  практиками соціального служіння; по-друге, має місце 

інклюзія бенефеціаріїв проектів як активних його учасників; по-третє, 

створюються ситуації одночасного творення та модифікації соціальної 

системи,  а отже, трансформації соціальних структур та соціальних відносин. 

Тож гадаємо, що методологія AR з часом ставатиме все популярнішою, 

позаяк є адекватною соціальним запитам сучасного суспільства на розвиток 

тих соціальних / благодійних інституцій, котрі допомагають державі  

підтримувати соціально вразливі верстви (а то й беруть на себе її функції), а 

також потребі в осмисленні можливостей соціальних структур, що діють під 

егідою Церкви, а також інших структур «третього сектору». Її використання 

сприятиме налагодженню постійного діалогу між державними структурами 

та структурами «третього сектору» в рамках соціального партнерства, з 

урахуванням реальних обставин соціальних взаємодій та їх структурування.  
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Висновки за розділом V 

Ефективність стратегій розвитку благодійних суспільно-релігійних 

організацій екуменічної орієнтації визначається вагомістю результатів, 

значимістю здобутків та рівнем впливу на суспільство. У цьому сенсі 

розбудову партнерських мереж можна вважати ефективною стратегією, 

зорієнтованою на комунітаризацію суспільства через акумуляцію 

індивідуальних дій і перетворення їх у колективні. Її ефективність 

визначається широкими можливостями включення механізмів соціальної 

взаємодії і виявляється на різних рівнях, з різними партнерами. Відбувається 

оптимізація міжсекторної співпраці за участю громадських, державних та 

релігійних організацій, формуються підстави для налагодження суспільного 

діалогу. Розуміння розбудови партнерських мереж як складової 

комунітаризації удосконалює теоретичне уявлення про даний процес. 

Опрацювання теоретичних та методологічних засад діяльності 

суспільно-релігійних організацій та інших структур «третього сектору» 

уможливлює вироблення рекомендацій щодо активнішого використання 

їхніх здобутків у розвитку суспільства, яке претендує називатись 

демократичним. Участь соціолога в цьому процесі може бути відчутною в 

разі актуалізації дослідження-впровадження (Action Research) як такого, що 

має інтеграційний потенціал та створює ситуації одночасного творення та 

модифікації соціальної системи, а отже, є умовою трансформації соціальних 

структур та соціальних відносин. 
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ВИСНОВКИ 
 

Презентована в дисертації концепція змін організаційних форм 

релігійного життя зміщує акцент в інтерпретаціях реалій при вивченні 

соціальних аспектів релігії на аналіз способів упорядкування взаємодії 

індивідів. Враховано тенденцію до підвищення в секуляризованому 

суспільстві суб’єктності об’єднань екуменічної орієнтації, націлених на 

реалізацію соціального служіння. Концепцію збудовано у вигляді 

формально-логічної системи послідовностей, що дають змогу поетапно, 

через здійснення мультирівневого аналізу, розкрити сутність системних змін 

в організації релігійного життя. Такі зміни розглядаються як результат дії 

універсальних механізмів функціональної лабілізації та структурної 

гібридизації, які визначають тенденцію до комунітаризації релігійного життя. 

Система суспільно-релігійних відносин при цьому постає такою, що має 

адаптаційні й інтегративні ресурси, а організаційна структура релігійного 

життя – як складна й рухлива. Висновки, отримані за результатами аналізу 

змін організаційних форм релігійного життя, полягають у такому. 

1. Аналітичний огляд досліджень соціальних аспектів релігійного життя 

дає підстави для виділення двох провідних пізнавальних тенденцій. Першою 

є намагання соціологів адаптувати традиційні підходи у вивченні релігійних 

явищ та процесів до сучасного контексту. Друга проявляється в актуалізації 

системного розгляду релігії, зокрема, у використанні системних ідей 

соціальних теоретиків для пояснення актуальних змін у релігійній сфері. 

Соціологічна концептуалізація в руслі лише однієї з означених тенденцій 

може мати наслідком фрагментарність наукового знання, натомість у 

поєднанні, як взаємодоповнювальні, вони забезпечують перспективу 

підвищення гносеологічного потенціалу теоретичних підходів до вивчення 

релігійного життя через дифузію соціальних знань та їх інтеграцію. У такий 

спосіб формується наукове підґрунтя для розгляду релігійного життя як 

сукупності процесів взаємодії соціальних суб'єктів.  
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2. При розробленні аналітичного апарату досліджень організаційних 

аспектів релігійного життя слід враховувати зміст загальних та специфічних 

закономірностей розвитку суспільно-релігійних відносин як сукупності 

складових релігійного життя, пов’язаних між собою та із зовнішнім 

середовищем. Організація релігійного життя тут постає як процес 

структурування (побудови), функціонування й розвитку системи цих 

відносин, яка здатна якісно змінюватися. Урахування тенденції до 

підвищення суб’єктності об’єднань екуменічного характеру, націлених на 

соціальне служіння, створює простір для інтерпретації реальності водночас зі 

структурної та діяльнісної перспектив. Актуальною в даному випадку є 

типологія, яка передбачає виокремлення трьох організаційних форм 

релігійного життя – релігійних, прорелігійних та суспільно-релігійних 

об’єднань, які подібні за своїми властивостями й функціями, але 

відрізняються мірою їх вираження, і яким притаманні постійні модифікації. 

3. Зміни в організаційній структурі релігійного життя, з огляду на їх 

системний характер, визначаються дією певних універсальних механізмів. 

У результаті цих дій упорядковуються зв’язки та функції частин 

соціальної системи, для якої характерні адаптивність та інтегративність. 

Так, завдяки механізму функціональної лабілізації відбувається 

розширення форм соціальної активності релігійних організацій. Механізм 

структурної гібридизації стимулює поєднання традиційних 

організаційних форм релігійного життя із сучасними організаційними 

формами громадського життя. Під дією цих механізмів відбувається 

поступова комунітаризація релігійного життя. Таке розуміння механізмів 

змін його організаційних форм відповідає тенденції розвитку 

структурного підходу, в руслі якої соціальна структура визначається як 

така, що стає все складнішою й рухливішою. При цьому формується 

настанова на переорієнтацію з аналізу організаційних форм у їх статиці 

на аналіз у їх динаміці. 
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4. Розмаїття практик соціологічного дослідження суспільно-релігійних 

відносин не знімає з порядку денного питання щодо доцільності та 

перспектив застосування «м’яких» методів емпіричної ідентифікації та 

концептуалізації змін у структурно-організаційному оформленні релігійного 

життя. З одного боку, відносно низький рівень об’єктивізації даних, 

отриманих з допомогою цих методів, ставить під питання вихід з описового 

рівня дослідження на аналітичний. А з другого – саме такі методи 

уможливлюють пошук індивідуального в соціальних структурах і, 

відповідно, без них не виявити внутрішніх і зовнішніх зв’язків у системі 

суспільно-релігійних відносин. Застосування алгоритму «аналітичний опис – 

категоризація – класифікація – виявлення зв’язків залежності – 

конструювання кластерів – концептуалізація та / або конструювання 

“ ідеально-типових” понять» може пом’якшити означені суперечності у 

способах генерування соціологічного знання. 

5. Для сучасної соціології характерним є переосмислення концептів 

відповідно до зміни реалій. Не є винятком і концепт трансформації як 

один із ключових при аналізі змін у всіх сферах суспільного життя. 

Виявлення принципової можливості здійснення соціальної адаптації 

периферійними інститутами дає змогу розглядати трансформації 

суспільно-релігійних відносин як перехід суспільства зі стану 

упорядкованості за рахунок ізоляції релігійних організацій до стану, коли 

упорядкованість є результатом підвищення їх суб’єктності. Таке 

розуміння змін уможливлює розгляд трансформації як зміни стану 

соціальної системи внаслідок ціннісно-поведінкових переорієнтацій щодо 

механізмів досягнення соціального порядку. 

6. Виявлення взаємозалежностей організаційних форм в рамках 

єдиного цілого та визначення їхніх функцій у підтримці й зміні 

соціальної системи є апробованим у соціології способом встановлення 

закономірностей змін системи на рівні окремих компонентів. Його 

застосування при вивченні змін в організації релігійного життя України 
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дає можливість стверджувати, що такі зміни зумовлені динамікою потреб 

індивідів, зростанням їхньої зацікавленості в пошуку середовищ 

споріднених ціннісних орієнтацій та життєвих цілей і відбуваються в 

результаті інтенсифікації міжособистісних взаємодій для реалізації 

суспільно значимих цілей.  

7. Урахування процесів останніх десятиліть, якими є активізація 

соціальних переміщень, а відтак актуалізація транснаціоналізації та 

транскомунікації, важливе для здійснення системного аналізу змін 

організаційних форм релігійного життя. Високий евристичний потенціал 

тут мають концепції соцієтальної інтеграції, які пояснюють процеси 

взаємодії прагненням індивідів до поліпшення життєвих можливостей 

через посилення ідентичності. З іншого боку, визначення специфіки 

структурування соціальних взаємодій в умовах інтенсифікації соціальних 

переміщень на зламі тисячоліть сприяє розвитку таких концепцій. 

8. Аналіз видів діяльності та механізмів взаємодій, завдяки яким 

мігранти інтегруються між собою та в суспільство перебування, 

підтверджує, що зміни, які при цьому відбуваються в релігійному житті, 

мають стрибкоподібний характер. Це виявляється, серед іншого, у 

стрімкому набутті прорелігійними об’єднаннями мігрантів характеристик 

асоціативних спільнот громадського типу, які сповідують принцип 

добровільного колективізму. Такі зміни є взаємозумовленими і 

взаємопроникними феноменами процесу комунітаризації релігійного 

життя; вони актуалізують потребу в аналізі з позицій соціології 

діяльності суспільно-релігійних організацій як таких, що можуть бути 

медіатором між людиною і суспільством. 

9. Ефективність стратегій розвитку благодійних суспільно-

релігійних організацій екуменічної орієнтації визначається вагомістю 

результатів, значимістю здобутків та рівнем впливу на суспільство. У 

цьому сенсі розбудову партнерських мереж можна вважати ефективною 

стратегією, зорієнтованою на комунітаризацію суспільства через 
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акумуляцію індивідуальних дій із трансформацією їх у колективні. Її 

ефективність визначається широкими можливостями включення 

механізмів соціальної взаємодії і виявляється на різних рівнях, з різними 

партнерами. Відбувається оптимізація міжсекторної співпраці за участю 

громадських, державних та релігійних організацій, формуються підстави 

для налагодження суспільного діалогу. Розуміння розбудови 

партнерських мереж як складової комунітаризації удосконалює 

теоретичне уявлення про даний процес.  

10. Опрацювання теоретичних та методологічних засад діяльності 

суспільно-релігійних організацій та інших структур «третього сектору» 

уможливлює вироблення рекомендацій щодо активнішого використання 

їхніх здобутків у розвитку суспільства, яке претендує на те, щоб його 

називали демократичним. Участь у цьому соціолога може бути відчутною 

в разі актуалізації дослідження-впровадження (Action Research), яке має 

інтеграційний потенціал та створює ситуації одночасного творення й 

модифікації соціальної системи, що є умовою трансформації соціальних 

структур і соціальних відносин. 

Таким чином, запропонована в дисертації концепція змін 

організаційних форм релігійного життя має евристичний потенціал як 

така, що окреслює шляхи виходу за межі усталених стереотипів 

сприйняття дисциплінарних особливостей соціології та її структурних 

компонентів і визначає перспективу подальших досліджень соціальних 

змін через аналіз можливостей з налагодження діалогу в межах 

соціального партнерства.  
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