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спеціальністю 22.00.03 -  соціальні структури та соціальні відносини

Актуальність теми дослідження. В Україні протягом усього періоду 

незалежності виникали різного роду соціальні протести, серед яких найбільш 

відомі -  Революція на граніті, Помаранчева революція, Революція Гідності. 

Активними суб’єктами політичної діяльності при цьому виступали інститути 

громадянського суспільства, зокрема, громадсько-політичні рухи та організації, 

політичні партії, громадські організації, профспілки тощо. Наслідки вказаних 

суспільно значущих подій відбилися на життєдіяльності населення країни, 

відіграли суттєву роль у зміні конфігурації політико-економічних груп, 

політичного дискурсу і, зокрема, геополітичних орієнтацій, вплинули на 

перебіг виборчих кампаній. Так, Л. Кравчук обирався після проголошення 

незалежності країни у 1991 році; Л. Кучма -  отримав перемогу на дострокових 

виборах у 1994 році, призначення яких зумовили масові страйки шахтарів та 

працівників промисловості; В. Ющенко -  в результаті переголосування другого 

туру, що відбувся у 2004 році під впливом подій Помаранчевої революції; 

П. Порошенко -  на дочасних (позачергових) виборах 2014 року після Революції 

Гідності.

Світова та вітчизняна соціологія не стоїть осторонь вивчення політичної 

залученості та протестних тактик. Запитання щодо готовності населення до 

протестів та реальної участі у них фігурують у соціологічних опитуваннях, які 

носять моніторинговий та крос-національний характер. Низка соціологічних

опитувань була проведена безпосередньо серед учасників Свромайлану. Усе це
Г в . В Х Ш .  & '

! Відділ діловодства та архіву 
'.иівоького національного університету

імені їаоаеа Шєйчйнм



дослідити чинники, що впливають на протестні настрої та протестні 

ивості громадсько-політичних поглядів і цінностей громадських 

, ставлення населення країни до соціальних збурень тощо, 

країні та за її кордонам проведені наукові конференції й круглі столи, 

ні буремним подіям листопада 2013 року -  лютого 2014 року, 

шню соціальної напруженості, її чинникам. Водночас спроби 

ання апарату мережевого аналізу до вивчення ролі громадських та 

шх організацій у політичних протестах носили в Україні поодинокий 

р. У зв’язку з цим дослідження Ю.О. Дукач, що спрямоване на 

ння структуру суспільних рухів та громадських альянсів на певний 

г часу за допомогою методів мережевого аналізу, становить актуальну 

іу та практичну проблему.

Емпіричний матеріал складається з даних проекту моніторингу 

:стів, репресій та поступок (Ukrainian Protest and Coercion Data) за 2011- 

pp., проведеного Центром соціальних і трудових досліджень (керівником 

іченого проекту у 2009-2015 роках виступав кандидат соціологічних наук 

Іщенко). Зазначений моніторинг охоплює повідомлення щодо протестних 

ій та реакції на них з понад 190 національних, обласних та активістських 

збів масової інформації.

У дисертаційній роботі наводиться необхідний опис первинного масиву 

формації, послідовність етапів його очищення, статистика кількості 

галізацій (п = 1086), що були включені до мережевого аналізу, та статистика 

лькості протестів, в яких брали участь принаймні 2 досліджувані організації 

і областями України (с. 107-123). Для підготовки бази даних використано 

рограму OpenRefme. При роботі з емпіричним матеріалом дисертантка 

щмонструє хороше знання спеціалізованих програмних продуктів аналізу 

соціальних мереж, зокрема, NodeXL, Gephi, пакетів igraph та RSiena мови 

програмування R.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків, 

сформульованих у дисертації. Наукові положення та висновки, викладені у
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дисертації, достатньою мірою обґрунтовані, логічно випливають з докладного 

аналізу досліджуваних явищ. Аналізуючи наукову літературу, значну частину 

якої становлять англомовні джерела, дисертантка чітко висловлює авторську 

позицію. Теорія мережевого підходу та специфіка обробки даних викладається 

зрозумілою мовою. У дисертації органічно поєднується теоретичні положення 

авторки та інших науковців з аналізом емпіричного матеріалу.

Авторка не лише називає переваги власного дослідження, а й вказує на 

певні його обмеження, зокрема, коли «наявна база даних не дає змоги 

встановити, чи виділені зв’язки є видимими або латентними, що збігається з 

особливістю (вона ж є слабкістю) використання кількісного підходу до 

вивчення мережі -  коли виділений тип зв’язку є лише формальною 

універсалізацією, що використовується дослідником, і мало відображає 

реальний перебіг подій» (с. 99) або коли «обраний метод майже не дає 

можливості прогнозувати сплески протестної активності. Навіть в умовах 

ретроспективного дослідження, часовою межею для якого стала дата 21 

листопада 2013 року, ані по всій Україні, ані окремо в Києві, не було помічено 

жодних ознак відокремлення (або навпаки збільшення) певних альянсів» 

(с. 160). До того ж «метод аналізу протестних подій репрезентує всі ті протести, 

що потрапили до уваги ЗМІ» (с. 98), що впливає на повноту та достовірність 

зібраних даних.

Обґрунтованість висновків підтверджується публікаціями та апробацією 

результатів досліджень на наукових конференціях.

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Актуальність обраної теми та адекватність 

розробленої та апробованої методології мережевого аналізу дали змогу 

отримати нові наукові результати. Дисертантка продемонструвала впевнене 

володіння науковою теорією та методологією, уміння чітко та аргументована 

викладати власні наукові погляди, а також використовувати низку специфічних 

методів побудови соціальних мереж, статистичної обробки мережевих даних та 

їх багатовимірного аналізу.



Дисертанткою здійснено узагальнення засад мережевого підходу при 

дослідженні суспільних рухів, виявлено приховану структуру протестної 

активності організацій за допомогою мережевого аналізу спільної участі 

колективних політичних акторів у протестних акціях. Зокрема, авторкою 

розвинені ідеї реляційного підходу до дослідження соціальних мереж, який має 

низку переваг та дає змогу поєднувати «гіпотези стосовно особливостей 

структури мережі доповнюватись гіпотезами стосовно того, який зміст 

вкладають учасники мережі в мережеві стосунки, до яких трансформацій 

мережі можуть призвести зміни в цих смислах, та, власне, чому мережа має 

таку форму і інтенсивність відносин, яку має» (с. 49), а також концепції 

соціального капіталу (с. 67).

За результатами аналізу даних моніторингу протестів, репресій та 

поступок розкрито особливості структури мережі міжорганізаційної взаємодії в 

рамках протестів 2011-2013 років, виокремлено основних лідерів за 

показниками їх протестної активності та мережевої позиції (с. 155, с. 197-199), 

знайдено кластери (с. 141) у мережі організацій, що брали участь в протестах в 

м. Києві, та описано їх склад (с. 206-208).

Особистий внесок здобувана. Дисертаційне дослідження виконано 

здобувачкою самостійно. Усі сформульовані у ньому висновки ґрунтуються на 

особистих дослідженнях автора. Наукові ідеї та розробки, що належать 

співавторам опублікованих праць, у дисертації не використовувались.

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

Дисертаційне дослідження виконане в межах науково-дослідної теми кафедри 

соціології факультету соціології і права Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» 

«Соцієтальний розвиток, модернізація та модерн в глобальному світі» (номер 

державної реєстрації в Українському інституті науково-технічної експертизи та 

інформації 0116U008963).

Наукове та практичне значення роботи. Розвинені у дисертації 

положення можуть використовуватися для дослідження різноманітних



соціальних мереж, у тому числі тих, які діють у громадсько-політичному ПОЛІ 

України та інших країн світу, поглибленого аналізу бази даних моніторингу 

протестів, репресій та поступок. Матеріали дисертаційної роботи мають 

практичну значущість при підготовці навчальних курсів із політичної 

соціології, вивчення соціальних мереж з використанням сучасного програмного 

забезпечення.

Повнота викладу матеріалів дисертаційного дослідження в 

опублікованих працях дисертантки та їх апробація. Основні положення та 

висновки дисертаційного дослідження відображені у 18 публікаціях, 7 з яких -  

у спеціалізованих фахових журналах, 1 із них -  в іноземному виданні, 1 -  в 

іншому науковому виданні, 11 -  тези доповідей за матеріалами конференцій. 

Кількість, обсяг і якість друкованих праць відбиває наукові результати 

дисертантки.

Структура дисертаційного дослідження. Структура роботи є логічною, 

виваженою і послідовною. Вона повністю відбиває питання, які необхідно 

розглянути в процесі дослідження. Дисертація містить вступ, 3 розділи, 16 

підрозділів, список використаних джерел, що налічує 216 позицій, 9 додатків. 

Оформлення дисертаційної роботи відповідає встановленим вимогам 

Міністерства освіти і науки України.

Оцінка ідентичності змісту автореферату та основних положень 

дисертації. Структура автореферату відповідає структурі тексту дисертації, 

його зміст відбиває основні положення та результати дослідження, викладені в 

дисертації.

Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження Ю.О. Дукач, слід вказати 

на його окремі недостатньо аргументовані положення, спірні оцінки та 

деякі інші недоліки.

1. На с. 2 автореферату дисертації вказується: «Окремим поштовхом для 

соціологічного дослідження протестної активності в Україні стало створення в 

кінці 2009 року моніторингу протестів, репресій та поступок. Це спричинило 

умовний перехід від публікацій, в яких увага приділяється факторам та типам



протестної активності або окремим протестним кампаніям до тих, що 

спираються на кількісні емпіричні загальноукраїнські дані». Зазначимо, що дані 

проекту Інституту соціології НАН України «Українське суспільство: 

моніторинг соціальних змін» є репрезентативними для України в цілому (і це 

відомо дисертантці), а методичний інструментарій дослідження дає змогу 

з ’ясувати наявність статистичного зв’язку між членством у різних об’єднаннях 

та участю у громадсько-політичних практиках, зокрема, у протестах. Так само і 

статистичні відомості Державної служби статистики України щодо кількості 

демонстрацій, мітингів та страйків, а також дані Національної поліції України 

стосовно забезпечення безпеки учасників проведення мирних зібрань, мають 

загальнонаціональний рівень.

2. У тексті дисертації доцільно було б навести додаткові розрахунки, які 

фіксують розбіжності між регіональною структурою протестів на первинному 

та очищеному масиві (с. 115-117), а також статистики, що дають змогу 

відстежити зміни у частках протестів у регіональному вимірі за роками.

3. У тексті дисертації не зовсім чітко описуються мережі організацій, що 

брали спільну участь у протестах, які відображені на рисунках 2-5 (с. 136-139). 

Крім представлення структури мережі у графічному вигляді та знаходження 

відповідних кластерів у подальших дослідженнях доцільно описати й ознаки, 

що об’єднують колективних політичних акторів, та основні функції мереж.

У дисертації Ю.О. Дукач є й інші недоліки змістовного та стилістичного 

характеру, які не мають принципового значення і не погіршують її основного 

змісту та загальної позитивної оцінки роботи. Висловлені зауваження мають 

скоріше дискусійно-рекомендаційний характер для дисертантки, яка може 

скористатися ними у подальшій науковій та педагогічній діяльності.

Висновок щодо відповідності дисертації вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів». Рецензована робота є самостійною та 

завершеною науковою працею. Основні положення дисертації відображені в 

публікаціях та авторефераті. Повнота викладення дисертаційного дослідження
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в наукових фахових виданнях відповідає вимогам, встановленим Міністерством 

освіти і науки України.

Дисертаційне дослідження Ю.О. Дукач «Структура протестного поля 

суспільних рухів в Україні» виконане на належному фаховому рівні, є 

завершеною науковою працею, що відповідає встановленим вимогам до 

кандидатських дисертацій, які передбачені пунктами 9, 11, 12, 13 Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567, основним вимогам до дисертацій та 

авторефератів дисертацій та іншим керівним документам Міністерства освіти і 

науки України.

Зміст дисертації, автореферату та опублікованих праць дає підстави 

зробити висновок про те, що Ю.О. Дукач заслуговує на присудження їй 

наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 -  

соціальні структури та соціальні відносини.
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ВІДГУК
офіційного опонента 

на дисертацію Дукач Ю лії Олександрівни 
«Структура протестного поля суспільних рухів в Україні»,

подану на здобуття наукового ступеня 
кандидата соціологічних наук 

за спеціальністю 
22.00.03 -«Соціальні структури та соціальні відносини»

Актуальність роботи. Зростання громадянської активності в 

українському суспільстві після Революції Гідності, початку воєнних дій на 

Сході України та власне розширення впливу соціальних мереж на соціальне- 

політичне життя країни зумовлюють зростання інтересу соціологів до 

вивчення суспільних рухів. Насамперед мова іде про пошук адекватних 

методів та дослідницьких підходів до дослідження самого феномену 

суспільних рухів, їхньої внутрішньої структури та взаємодії з іншими 

соціальними суб’єктами. З цієї позиції дисертація Юлії Дукач, спрямована на 

дослідження структурних особливостей суспільних рухів в України виглядає 

достатньо актуальною.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків 

тарекомендацій.Дисертація та автореферат написані грамотно, науковим 

стилем;виклад наукових положень, матеріалів досліджень та висновків 

здійснено логічно та аргументовано. Кожний розділ дисертації завершується 

викладенням основних висновків.Обґрунтованість висновків ґрунтується на 

використанні потужного програмного забезпечення для аналізу емпіричних 

даних. Мова іде про ОрепІІеГте (на стадії підготовки бази даних до аналізу), 

КБйкІіо (як на етапі підготовки бази даних, так і на етапі її аналізу -  як 

мережевого, так і кластерного) та Серій (для візуалізації мереж та розрахунку 

основних мережевих показників).

Наукова новизна дисертації.Дисертаційне дослідження Юлії Дукач є 

першою роботою у вітчизняній соціології, в якій продемонстроване

і
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використання можливостей мережевого підходу до дослідження структури 

протестного поля суспільних рухів.

Дисертаційна робота складаються зі вступу, трьох розділів, висновку, 

списку використаних джерел та додатків.

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

суспільних рухів» розглядаються концептуальні засади визначення 

суспільних рухів в соціології. До позитивних сторін дисертації варто 

віднести той факт, що автор критично розглядає теоретичні доробки з 

предмету свого дослідження, виокремлюючи як сильні, так і слабкі сторони 

наявних концепцій дослідження суспільних рухів. Як приклад, можна 

навести теорію соціальної депривації Теда Роберта Гарра, теорію колективної 

дії Олсона.

На підставі вивчення методологічних аспектів дослідження суспільних 

рухів Юлія Дукач пропонує розглядати суспільний рух як мережу 

неформальних взаємодій між значною кількістю соціальних суб’єктів, 

залучених до конфлікту на основі загальної колективної ідентичності (стор. 

51). При цьому наголошується, що наведене визначення суспільного руху має 

сенс лише у випадку використання реляційного (на відміну від номінального) 

критерію визначення меж суспільного руху. На переконання дисертантки 

саме такий підхід має достатній евристичний потенціал для дослідження 

цілей кожного учасника суспільного руху.

Другий розділ «Мережеві дослідження суспільних рухів» 

присвячений теоретичній операціоналізації основних понять дослідження, 

становленню і розвитку мережевого підходу до вивчення соціальних 

спільнот.

Заслуговує на увагу ретельний аналіз поняття «мережі» та його 

похідних. Дисертантка визнає факт достатньої концептуальної розробки 

даного поняття, тому на її думку вивчення соціальних мереж доцільно 

виокремлювати у самостійну сферу дослідження. Продуктивним є 

багатомірний підхід авторки до концепту «мережевий аналіз», який на даний



момент відображає особливий напрям в стратегії соціальних досліджень. У 

випадку даного дисертаційного дослідження мережевий підхід передбачає 

виокремлення міжорганізаційних зв’язків та визначення латентних кластерів 

на підставі аналізу емпіричних даних про взаємодію між агентами.

Концепт «соціального капіталу» аналізується як властивість структури 

між акторами і з цієї точки зору мережа і є по своїй суті соціальним 

капіталом.

Аналізуючи мережеві дослідження суспільних рухів Юлія Дукач 

окрему увагу приділяє сегментованій поліцентричній інтегрованій мережі, 

оскільки суспільні рухи з подібною внутрішньою організацією 

характеризуються високим рівнем адаптивності.

У третьому розділі «Структура протестної співпраці суспільних рухів 

в Україні: організаційний мережевий аналіз» безпосередньо аналізуються 

результати методологічні аспекти використання мережевого підходу; 

особливості дослідження мережевих зв’язків протестного поля в Україні.

У дослідженні суспільних рухів, наголошує дисертантка, має місце 

розмежування видимих і латентних зв’язків. Саме останні відграють значну 

роль в існуванні та функціонуванні мережі/суспільного руху, однак 

здебільшого залишаються маловивченими.

Привертає увагу обраний авторкою теоретико-методологічний підхід 

до структури протестного поля суспільних рухів в нашій країні, а саме 

поєднання організаційного і подієвого рівнів в межах побудови мережі 

організацій, які брали участь у протестних подіях в Україні в період 2011- 

2013 років.

З врахуванням особливостей емпіричної бази дослідження особливу 

увагу дисертантка приділила афіліативній мережі, де в якості зв’язку 

виступає одночасна участь в події. У відповідності до прийнятих 

класифікацій мереж проведене емпіричне дослідження здійснено за 

допомогою реляційного аналізу в межах структурного підходу.
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Свідченням належної професійної підготовки дисертантки, належного 

знання математичних методів первинних соціологічних даних є 

використання динамічного мережевого аналізу як одного з різновидів 

новітніх методів соціологічного дослідження.

На окрему увагу заслуговують додатки дисертації, які містять 

ретельний перелік організацій, що брали участь в протестних подіях 

відповідного періоду та були включені до аналізу; базові показники 

протестної активності найбільш протестно активних організацій; візуалізація 

загальних мереж організацій-учасників протестів в Україні за відповідний 

період.

Повнота викладення основних результатів дисертації в 

опублікованих працях. Публікації у фахових та інших наукових виданнях за 

темоюдисертаційного дослідження свідчать про достатньо повне 

відображеннясуттєвих положень дисертації. Зміст автореферату та основних 

положень дисертації є ідентичними та відображає основні положення 

дисертаційної роботи.

Практичне значення роботи. Практичне значення отриманих 

результатів полягає у можливості використати результати дослідження для 

професійно-освітньої підготовки соціологів, зокрема для 

розробкинавчальних курсів «Соціологія суспільних рухів», «Мережевий 

підхід в соціології».

Зауваження.Вважаємо за доцільне висловити свою позицію стосовно 

деяких положень проведеного дослідження.Серед зауважень, які можна 

поставити авторці хочу зупинитись на наступному.

1. Чому пошукачка обирає хронологічній період 2011-2013 років і вважає 

його «точкою відліку» суспільної активності? На думку рецензента в 

дисертації відсутнє аргументоване пояснення. Якщо це посилання на 

Революцію Гідності, то цей період є своєрідною біфуркацією
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протестних настроїв, абсолютно не типовою для соціальної активності 

в сучасній Україні.

2. В параграфі 1.2. «Еволюція підходів до дослідження суспільних рухів» 

варто було б врахувати, що концептуалізація суспільних рухів за умов 

посттоталітарного суспільства вимагає теоретичного доповнення. Мова 

іде про теорію виникнення і відтворення суспільного руху в критичних 

умовах соціетальної трансформації. Історична особливість та соціальна 

інтенсивність українського перехідного суспільства залишає обмежений 

простір для безпосереднього використання теоретичного арсеналу 

західної соціології, де переважна більшість дослідників говорить про 

розвиток або підтримку/збереження, ніж про виробництво і відтворення 

суспільних рухів. Тут може бути корисною соціально-історична 

методологія дослідження суспільних рухів. Такі рухи не тільки виникають 

у суспільстві, але й трансформують його. Зазначені рухи за певних умов 

не тільки змінюють його інституціональну і організаційну структуру, але і 

можуть впливати на його історично сформоване нормативно-ціннісне 

ядро -  домінуючу соціальну парадигму. Одночасно така методологія є і 

контекстуальною, оскільки фокусується на багатосторонній і 

багаторівневій взаємодії даного колективного актора з різноманіттям 

контекстів -  від локальних до глобальних, від дружніх до ворожих, 

ресурсозбагачених до ресурсопоглинаючих. Методологічно важливо, що 

контекст трактується не як аморфне і нерухоме середовище, а як 

сукупність інших акторів та їх зв’язків, яка є середовищем лише по 

відношенню до соціального актору- об’єкту нашого дослідження.

3. На думку рецензента, зміст роботи переобтяжений зайвим детальним 

описом передумов становлення мережевого підходу (параграф 2.2.), що 

було б доречним у випадку підготовки дисертації з історії та теорії 

соціології. В даному випадку мережевий аналіз є лише одним з методів 

обраного об’єкту і предмету дослідження.
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4. В параграфі 2.5. «Мережеві дослідження суспільних рухів» авторка 

розглядає дослідження структури екологічного руху Джо Фрімена і 

Вірджінії Гайн і оминає наявні вітчизняні соціологічні дослідження 

екологічного руху в Україні, в яких також розглядаються питання 

мережевих соціальних зв’язків, організаційної структури, 

взаємовідносин із зовнішніми соціальними акторами. Водночас авторка 

визнає, що для дослідження соціальних мереж «придатними є дані, які 

відображають структурні зв’язки між елементами якоїсь системи» 

(стор. 94).

5. В параграфі 3.2. «Особливості дослідження мережевих зв’язків 

протестного поля в Україні» було б цілком слушним, використовуючи 

достатньо високий теоретичний рівень підготовки авторки провести 

мережевий аналіз структури протестного поля на прикладі конкретного 

профілю суспільних рухів в Україні (наприклад, екологічного руху). 

Такий підхід дозволив би мінімізувати формальність віднесення до 

соціальних протестів тих кейсів, які такими є лише по формі, а не по 

змістовному наповненню (проплачені протести).

Висновок: Сформульовані вище зауваження мають скоріше 

характеррекомендацій щодо подальшого впровадження результатів і ніяк не 

знижують високої оцінки роботи та вагомого значення результатів 

дисертаційного дослідження

Ці зауваження є підставою для критики широких узагальнень, але 

непідважує результатів проведеного авторкою соціологічного аналізу 

суспільних рухів та йоговисновків, його можна розглядати як питання до 

дискусії та пошукуоптимальних більш сфокусованих формулювань Ю.О. 

Дукач.

Підбиваючи підсумок зазначеному вище, вважаю, що Юлія Дукач 

розв’язала важливу наукову проблему розробки теоретико-методологічного 

підходу до дослідження структури протестного поля суспільних рухів в
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Україні. Дисертаційні результати надають можливість виявити особливості 

мережі міжорганізаційної протестної взаємодії суспільних рухів в сучасному 

українському суспільстві..

Дисертаційна робота та автореферат відповідають вимогам 

МОНУкраїни та пунктам 11, 12, 13 Порядку присудження наукових 

ступенів,затвердженого постановою Кабінету міністрів № 567 від 24 липня 

2013 року

(зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету міністрів №656

Дукач Юлія Олександрівна заслуговує на присудження наукового 

ступенякандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 - соціальні

структури

та соціальні відносини.

Офіційний опонент,
Доктор соціологічних наук, 
ст. науковий співробітник,

від19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.), а автор

провідний науковий співробі 
відділу методології та методі 
Інститут соціології НАН Укр

8.04.2019
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