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АНОТАЦІЯ 

 

Дукач Ю.О. Структура протестного поля суспільних рухів в Україні. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за 

спеціальністю 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини». – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

Робота виконана на кафедрі соціології факультету соціології і права 

Національного технічного університету України “Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського”.  

Дана дисертаційна робота є першою в Україні демонстрацією 

використання можливостей мережевого підходу до дослідження суспільних 

рухів. Її присвячено розробці теоретико-методологічного підходу до 

дослідження структури протестного поля суспільних рухів, виявленню 

прихованої структури протестної активності організацій шляхом викриття 

їхньої мережі на основі об’єктивного показника спільної  участі у 

зареєстрованих протестах, а також теоретичним узагальненням засад 

мережевого підходу при дослідженні суспільних рухів. 

Суспільний рух в даному дослідженні (спираючись на теорію мобілізації 

ресурсів та М.Діані зокрема) визначено  як мережу неформальних взаємодій 

між великою кількістю індивідів, груп або асоціацій, що залучені до 

політичного або культурного конфлікту, на основі загальної колективної 

ідентичності. Акцент було зроблено саме на організаційному відтворенні 

суспільного руху та, відповідно, дослідженні його організаційного простору. Це 

стало результатом того, що, незважаючи на мережевий характер сучасних 

суспільних рухів, організації часто складають ядро суспільних рухів, 

виступаючи фактором, що сприяє їх раціоналізації, підтримці ідентичності та 

транслюванню цілей. 

Оскільки в самому розумінні та визначенні суспільних рухів закладений 

концепт мережі та мережевих стосунків, використання мережевого підходу  
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стало логічним наслідком вдосконалення теоретичних конструкцій. І саме 

мережевий підхід дав можливість реалізувати реляційний аналіз, поєднавши 

структурний підхід із врахуванням агентної складової. Виокремленою 

особливістю даного підходу є спеціалізація на вивченні сукупності стійких 

зв'язків між суб'єктами.  

В дисертації було взято на озброєння таку сферу використовуваності 

мережевого підходу, як дослідження зв’язків всередині організаційної мережі, 

що була створена на основі подієвої змінної (організаційної співучасті в 

протестах). Протести в даному випадку виступають формою самоствердження 

суспільних рухів, взаємодії та впливу на державні інститути, “офіційних 

опонентів” руху, масову свідомість / сприйняття та ідентифікацію його членів 

та, власне, як характерної риси всіх суспільних рухів, особливістю їхнього 

існування. Емпіричну базу дослідження склали дані моніторингу протестів, 

репресій та поступок “Ukrainian Protest and Coercion Data” за 2011-2013 рр., 

проведеного Центром соціальних і трудових досліджень.  

В дисертаційному дослідженні було розкрито та описано структурний 

аспект протестної дії, завдяки чому стало можливим виявлення суспільних 

рухів через коаліційні процеси в межах їх протестної діяльності фактично без 

урахування ідеологічної складової. Використано концепт протестного поля як 

структурного простору відносин із значною вагою соціального капіталу, що 

з’являється і нарощується в результаті міжорганізаційних зв’язків-взаємодій під 

час протестної активності. Структура протестного поля, в свою чергу, 

представлена мережею позачасових протестних міжорганізаційних зв’язків.  

Використання еспіричної бази моніторингу протестів, репресій та 

поступок зумовило розробку способу трансформації подієвої бази даних 

класичного формату та її адаптації до мережевого аналізу. Були виявлені 

основні недоліки та складнощі цього процесу, переважно пов’язані з 

верифікацією мережевих гіпотез та мовою здійснення моніторингу. 

На основі дослідження мережі зв’язків громадських та політичних 

організацій в Україні впродовж 2011-2013 рр. виявлено високий рівень 
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інтегрованості загальноукраїнського протестного поля і продемонстровано, що 

протестно активні організації (ті що брали участь в протестах більше одного 

разу впродовж досліджуваного періоду) схильні об’єднуватись в один 

мережевий компонент. 

В даному компоненті (загальній мережі), незважаючи на його пов’язаність, 

було виявлено високий рівень кластеризації із тенденцією до посилення з часом 

та незмінним складом більшості кластерів. За результатами кластерної моделі 

підтверджено тезу про можливість відслідковування ідеологічного спрямування 

через коаліційні процеси на протестному полі.  

Ідентифіковано особливості взаємодії політичних та громадських 

організацій на протестному полі в Україні. Продемонстрована виключна роль 

політичних партій – як за абсолютними показниками кількості та чисельності 

протестів, так і стосовно їх ролі для згуртування та об’єднання мережі. Окрему 

увагу було приділено протестній активності чотирьох опозиційних партій 

(Свобода, Батьківщина, Фронт змін та Удар). Втім, передбачення їхньої ролі в 

подальших подіях в Україні можливе хіба що з ретроспективних позицій. 

Розкрито прогностичний потенціал дослідження структури протестного 

поля суспільних рухів для передбачення протестних сплесків. Було реалізовано 

попередній аналіз мережі на предмет можливого вивчення її динаміки та 

виявлено, що 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. Хоча якщо звертатись до показників 

модулярності на загальнонаціональному рівні за різні роки, то можна помітити 

посилення кластеризації мережі. Втім, даний тренд не є актуальним для мережі 

в Києві та області. 

Особливістю обраного підходу стала необхідність виокремлення саме 

суспільних рухів із загальної мережі протестної взаємодії. Причиною 

неможливості зробити остаточні висновки стала нестача інформації стосовно 
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однієї з характеристик суспільних рухів, а саме – ідентичності. Бо якщо 

співучасть в протестах може дати уявлення про спільність цілей, опонентів та 

наявність міжорганізаційної взаємодії, то спільна ідентичність залишається 

лише гіпотезою. Проте були виявлені організаційні кластери, які, зважаючи на 

їх сталість та відтворення власної структури, можуть або дати уявлення про вже 

існуючі рухи, або продемонструвати хто має всі передумови для їх утворення. 

Тобто, можна сказати, дисертаційна робота зіштовхнулась із поки ще не 

вирішеним в світовій соціології суспільних рухів питанням “Коли та за яких 

умов із міжорганізаційних альянсів народжуються суспільні рухи?”. 

Ключові слова: протест, протестне поле, суспільний рух, мережевий аналіз, 

мережевий підхід, теорія мобілізації ресурсів, соціальний капітал, організація. 

 

ANNOTATION 

 

Dukach Y. The protest field structure of social movements in Ukraine. – 

Manuscript. 

The dissertation for the candidate of Sociological Sciences on the speciality 

22.00.03 “the Social Structures and Social Relations”. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Kyiv, 2019. 

The dissertation study was conducted at the Department of Sociology in the 

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute".  

This dissertation is the first demonstration in Ukraine of the network approach 

possibilities for the study of social movements. It is devoted to the development of 

the theoretical and methodological approach to the study of the structure of the social 

movements protest field, the discovery of the hidden structure of the protest activity 

of organizations through the disclosure of their network, as well as the theoretical 

generalization of the principles of the network approach in the study of social 

movements. 

The public movement in this study (based on the theory of resource mobilization 

and M. Diani in particular) is defined as a network of informal interactions between a 
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large number of individuals, groups or associations involved in a political or cultural 

conflict, based on a common collective identity. The emphasis was put on the 

organizational reproduction of the social movement and, accordingly, the study of its 

organizational space. This was the result of the fact that, in spite of the network 

character of modern social movements, organizations often form the core of social 

movements, acting as a factor contributing to their rationalization, identity support 

and broadcasting of goals. 

Since in the very understanding and definition of social movements the concept 

of network and network relations is laid down, the use of the network approach has 

become a logical consequence of the improvement of theoretical constructs. And it 

was the network approach that enabled the implementation of a relational analysis, 

combining the structural approach with the consideration of the agent component. A 

singular feature of this approach is the specialization in studying the set of stable 

relationships between actors. 

In the dissertation, the use of such a network approach as the study of 

connections within the organizational network, which was created on the basis of the 

event variable (organizational complicity in the protests) was taken into use. Protests 

in this case act as a form of self-affirmation of social movements, interaction and 

influence on state institutions, "official opponents" of the movement, mass 

consciousness / perception and identification of its members, and, in fact, as a 

characteristic feature of all social movements, the peculiarity of their existence. The 

empirical basis for the study was data on the monitoring of protests, repressions and 

concessions "Ukrainian Protest and Coercion Data" for 2011-2013, conducted by the 

Center for Social and Labor Research. 

In the dissertation research the structural aspect of the protest action was 

disclosed and described, thus making it possible to identify social movements 

through coalitions within their protest activity without actually taking into account 

the ideological component. The concept of the protest field as a structural space of 

relations with a significant weight of social capital, which appears and grows as a 

result of interorganizational-interactions during protest activity, is used. The structure 
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of the protest field, in turn, is represented by a network of timeless protest 

interorganizational ties. 

The use of the espiritual base for monitoring protests, repressions and acts led to 

the development of a method for transforming the eventual database of the classical 

format and its adaptation to network analysis. The main drawbacks and complexities 

of this process were identified, mainly related to the verification of network 

hypotheses and the language of monitoring. 

On the basis of the research of the network of public and political organizations 

in Ukraine during 2011-2013, a high level of integration of the all-Ukrainian protest 

field was revealed and demonstrated that protest organizations (those who 

participated in protests more than once during the investigated period) are prone to 

integrate into one network component. 

In this component, in spite of its association, a high level of clustering with a 

tendency to increase with time and unchanged composition of most clusters was 

revealed. According to the results of the cluster model, the thesis was confirmed 

about the possibility of tracking the ideological direction through coalitions on the 

protest field. 

The peculiarities of the interaction of political and public organizations in the 

protest field in Ukraine were identified. The high role of political parties is 

demonstrated, both in absolute figures of the number and number of protests, and in 

relation to their role in networking. Particular attention was paid to the protest 

activity of the four opposition parties. However, prediction of their role in further 

events in Ukraine is possible only with retrospective positions. 

The prognostic potential of research of the protest field structure of social 

movements for prediction of protest surges is revealed. A preliminary analysis of the 

network was made for the possibility of studying its dynamics and it was found that 

the chosen method almost does not allow to predict bursts of protest activity. Even in 

the context of a retrospective study, the timeframe for which was the date of 

November 21, 2013, neither in Ukraine, nor separately in Kyiv, there was any sign of 

separation (or, conversely, increase) of certain alliances. However, if you look at the 
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indicators of modularity at the national level for different years, then you can see the 

increase in clustering of the network. However, this trend is not relevant for the 

network in Kyiv and the oblast. 

The peculiarity of the chosen approach was the need to isolate the social 

movements from the general network of protest interaction. The lack of information 

on one of the characteristics of social movements, namely identity, has led to the 

impossibility of making final conclusions. Because if complicity in the protests can 

give an idea of the common purpose, the opponents and the presence of 

interorganizational interaction, then the common identity remains only a hypothesis. 

However, organizational clusters were found which, given their constancy and the 

reproduction of their own structure, can either give an idea of existing movements, or 

demonstrate who has all the prerequisites for their formation. That is, we can say that 

the dissertation work has encountered with the questions that have not yet been 

solved in the world sociology of social movements: "When and under what 

conditions social movements are born from interorganizational alliances?". 

Keywords: protest, protest field, social movement, social network analysis, net-

work approach, resource mobilization theory, social capital, organization. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Впродовж останніх 5 років Україна 

пройшла через значну кількість соціально-політичних трансформацій. Події 

революції гідності, російська військова агресія на сході та анексія Криму 

радикальним чином змінила українським суспільний простір. Одним із 

наслідків стало зростання рівня мобілізації населення, що, в свою чергу, 

призвело до оновлення поля суспільних рухів України. Проте щоб говорити про 

(та, відповідно, досліджувати) ці зміни, має бути чітке розуміння “точки 

відліку”, а саме того, чим характеризувались та як діяли суспільні рухи до 2014 

року.  

Зважаючи на невелику кількість досліджень суспільних рухів в Україні, 

(більша частка яких стосується дослідження ідентичності та ідеології 

суспільних рухів), актуалізується пошук нових методів та підходів до 

дослідження структури їхньої внутрішньої організації та зовнішньої взаємодії. 

Сьогодні наукові дослідження суспільних рухів України частіше за все 

зосереджують свою увагу на окремих рухах в залежності від їхньої ідеології 

(як, наприклад, екологічний чи молодіжний рух, нові ліві чи радикально праві)  

або теорії суспільних рухів (причини виникнення, етапи формування тощо). 

Зустрічаються поодинокі статті зі спробою типологізації українських 

суспільних рухів, проте пропоновані типології зазвичай базуються на аналізі 

зарубіжних публікацій та є доволі широкими та універсальними (наприклад, 

соціальні, соціально-політичні та політичні рухи)  і фактично не відображають 

структурних особливостей поля суспільних рухів в Україні. Звідси відсутність в 

українському науковому просторі досліджень структури суспільних рухів та 

громадських альянсів на окремий момент часу. Саме цю прогалину намагається 

заповнити дана робота. 

А оскільки в самому розумінні та визначенні суспільних рухів закладений 

концепт мережі та мережевих стосунків, використання мережевого підходу 

стало логічним наслідком вдосконалення теоретичних конструкцій. Саме цей 
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підхід концептуально довів можливість та ефективність використання 

інструментарію теорії графів для дослідження соціальних структур, пов’язавши 

його зі специфічною стратегією дослідження, що задає принципи розгляду 

соціокультурних явищ і процесів як несистемно організованих цілосностей із 

суб’єктами, що взаємодіють в їхніх рамках.  

Сьогодні мережеві дослідження суспільних рухів охоплюють значний 

перелік досліджуваних питань – від, власне, структури суспільних рухів, до їх 

мобілізаційних процесів та моделей рекрутування. А мережевий підхід, 

прийнявши реляційну стратегію як найбільш ефективну для дослідження 

такого складного явища, став продуктивним полем для реалізації та публікації 

значної кількості мережевих досліджень щороку. 

Втім, варто зазначити, що в Україні використання мережевого підходу 

якщо й поширюється поступово в таких сферах, як дослідження мереж еліт, 

інтернет спільнот або малих груп, то мережеві дослідження суспільних рухів та 

структури їх протестної міжорганізаційної взаємодії залишаються зовсім не 

представленими в наукових публікаціях. Водночас дослідження мережі зв’язків 

громадських та політичних організацій в Україні може значною мірою 

покращити розуміння як протестного поля в Україні, так і, власне, 

особливостей функціонування громадських та політичних організацій, їх 

взаємозалежність та особливості співпраці.  

При цьому важливо відмітити значимість саме ретроспективного 

дослідження, яке охоплює період до початку подій, що отримали назву 

“революція гідності”. Оскільки краще розуміння тих передумов та структурних 

особливостей, що уможливили швидке зростання рівня міжорганізаційної 

взаємодії (із активізацією створення ними союзів та альянсів та співучасті в 

колективних діях) та активізацію громадянського суспільства (із значним 

рівнем низових ініціатив), може допомогти впоратись як із завданням 

дослідження сучасних міжорганізаційних взаємодій та суспільних рухів, так і 

для формування стратегії співпраці із суспільними організаціями різних типів 

та ідеологій.  
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Мережевих досліджень протестної активності в українській соціології 

сьогодні фактично немає. Хоча сам феномен протестів неодноразово цікавив 

вітчизняних дослідників. 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. Проте дані моніторингу здебільшого 

використовуються для дескриптивного аналізу сфери протестної взаємодії. 

Була лише поодинока спроба побудувати на їх основі мережу, проте її автор 

зосередився лише на мережевій візуалізації і не працював над більш 

ґрунтовним підходом із чисткою масиву (створеного в першу чергу для фіксації 

протестних дій, а не для мережевого аналізу їх учасників), аналізом кластерів, 

центральних акторів або мережевих показників, які б дозволили зробити 

висновки щодо структури та особливостей протестного поля в Україні. Що ще 

раз підкреслює актуальність даної роботи. 

Загалом об’єкт даної роботи плідно досліджувався в світовій соціології. 

Так, наприклад, увагу до дослідження суспільних рухів вчені починають 

приділяти ще з середини ХХ століття. Еволюцію дослідницьких програм можна 

умовно описати через теорію колективної поведінки (серед основних 

представників – Г. Олпорт, Р. Тернер, Дж. Школьнік, Л. Кілліан, В. Корнгаузер, 

Н. Смелзер, Г. Тард), теорію відносної депривації (С. Стоуффер, Т. Р. Гарр), 

теорію нових суспільних рухів А. Турена, теорію раціональної дії (М. Олсон) та 

теорію мобілізації ресурсів (найбільш поширену теорію сьогодні, 

найвідомішими розробниками якої є представники економічного підходу – Дж. 

МакКарті, М. Залд та теорії політичного процесу – Ч. Тіллі, Д. МакАдам). Саме 

теорія мобілізації ресурсів стала основним підґрунтям для поширення 

мережевого аналізу. Серед основних розробників теоретичних підходів для 

дослідження суспільних рухів та їхньої протестної активності можна 

виокремити: М. Діані, Д.МакАдам, Ф. Пессі, Х. Анхейер, М-Дж. Оса, К. Ансел, 
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Л. Дж. Вуд, П. Олівер, Д.Дж.Майерс, І. Бісон, Д. Делла Порта, Л. Моска, С. 

Терроу, Р. М. Фернандез. Саме їх ідеї та теоретичні концепти лягли в основу 

даного дослідження. Сам мережевий аналіз структури суспільних рухів став 

можливим завдяки детально розробленому математичному апарату, у розробку 

якого значний внесок зробили такі провідні вчені як Г. Уайт, С. Берковіц, Б. 

Веллмен, М. Грановетр, М. Швартц, С. Мілгрем. Подальше вдосконалення 

математичного та методологічного апарату стало результатом активної роботи 

С. Вассермана, К. Фауст, Дж. Скотта, Д. Ноука, Дж. Куклінскі, М. Ньюмена 

Т.Снайдерса та ін. 

Попри велику кількість авторів та публікацій, присвячених мережевому 

аналізу загалом та мережевому дослідженню суспільних рухів зокрема, в 

Україні мова йде радше про окремі  дослідження та публікації. В Україні 

мережевий підхід представлений у незначній кількості дисертаційних робіт, 

серед яких – системне дослідження, присвячене специфіці застосування 

мережевого аналізу в соціології О. Жулькевської, дослідження політичних 

акторів та мереж еліт К. Богуславської та В. Нікуліна. Серед наукових 

публікацій, в яких розглядаються особливості аналізу соціальних мереж, слід 

виділити роботи А. Горбачика, С. Макєєва, О. Супруненко, Т.Костюченко, 

К.Нагорняк та ін. Саме тому актуальним залишається вдосконалення 

понятійного апарату мережевого підходу. 

Таким чином, дане дослідження має на меті розширити наявні знання про 

протестну активність в Україні, що відслідковується і описується  

моніторингом протестів, репресій та поступок та регулярно вимірюється за 

допомогою масових опитувань стосовно досвіду участі респондентів у 

протестах або готовності до неї. Це стає можливим завдяки використанню 

мережевого підходу, який дозволяє дізнатись більше про діяльність окремих 

організацій різних ідеологій і типів, незважаючи на декларування їхніх 

політичних позицій і, таким чином, виявити суспільні рухи та організаційні 

альянси, що існували в Україні до кінця 2013 року. 
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Отже, наукова проблема полягає у невідповідності наявних соціологічних 

знань та підходів до дослідження суспільних рухів (що характеризуються 

дефіцитом інструментальних підходів до вивчення протестних коаліційних 

об’єднань та процесів за умови відсутності яскраво вираженої ідеології у 

більшості організацій) сучасним українським реаліям. Вирішення цієї 

невідповідності передбачає розробку теоретико-методологічного підходу до 

дослідження структури протестного поля суспільних рухів та алгоритму 

виявлення та дослідження мережі міжорганізаційної протестної взаємодії. 

Мета дисертаційного дослідження полягає у виявленні мережевої 

структури протестного поля суспільних рухів в Україні на прикладі 2011-

2013рр.. 

У відповідності до мети, передбачено розв’язання наступних завдань: 

• розкрити основні теоретико-методологічні підходи до розуміння та 

вивчення суспільних рухів; 

• виявити характерні риси та евристичний потенціал мережевого 

підходу в соціології; 

• визначити потенціал використання мережевого підходу для 

вивчення структури суспільних рухів; 

• виокремити основний інструментарій мережевого аналізу для 

дослідження протестного поля суспільних рухів та афіліативних мереж 

організацій зокрема; 

• шляхом застосування мережевого підходу побудувати модель 

розвитку структури протестного поля суспільних рухів в Україні у 2011-

2013рр.; 

•  визначити характерні риси структури протестного поля суспільних 

рухів в Україні  

• описати особливості та основні характеристики виявлених в 

структурі кластерів, об’єднань та центральних акторів. 

Об’єкт дослідження – суспільні рухи в Україні. 
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Предмет дослідження – структура протестного поля суспільних рухів в 

Україні 2011-2013 рр. з позицій мережевого підходу. 

Методи дослідження. Досягнення поставленої мети та розв’язання 

завдань стало можливим завдяки використанню низки методів як 

загальнонаукового, так і соціологічного характеру. За допомогою методів 

аналізу і синтезу здійснено узагальнення основних положень теорій суспільних 

рухів та мережевого підходу в соціології. На основі методу порівняльного 

аналізу та типологізації розглянуто основні типи мереж, мережевих взаємодій 

та стратегій їх дослідження. Історичний метод дозволив розглянути основні ідеї 

та концепти в хронологічній послідовності – від теорії колективної дії середини 

ХХ століття, до реляційного мережевого підходу до дослідження суспільних 

рухів.  Компаративістський метод застосовувався при порівнянні рівня 

протестної активності згідно даним по областям, роках та між різними 

організаціями. 

Серед специфічних методів, що були використані для проведення 

мережевого аналізу та які передбачають обробку та аналіз мережевих даних: 

візуалізація мережі за допомогою методу укладки вершин “Fruchterman 

Reingold”, розрахунки показників центральності вершин мережі, та мережевої 

централізації, щільності, діаметру, довжини шляху тощо. Для виявлення 

кластерів всередині мережі були використані функції виявлення спільнот, серед 

яких алгоритми “Edge-betweenness”, “Leading eigenvector”, “Louvain”, 

“InfoMAP”. 

Емпіричну базу дослідження складають дані моніторингу протестів, 

репресій та поступок “Ukrainian Protest and Coercion Data” за 2011-2013 рр., 

проведеного Центром соціальних і трудових досліджень.  

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що дисертація 

є першою працею в українській соціологічний академічній спільноті, в якій 

розроблено метод побудови моделі та дослідження структури протестного поля 

суспільних рухів, виявлено приховану структуру протестної активності 

організацій шляхом викриття їхньої мережі на основі об’єктивного показника 
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спільної  участі у зареєстрованих протестах, а також здійснено теоретичні 

узагальнення засад мережевого підходу при дослідженні суспільних рухів. 

Основними результатами, що характеризують наукову новизну 

дисертаційного дослідження, є наступні. 

Вперше: 

• розроблено та реалізовано метод дослідження суспільних рухів та 

виявлення прихованої структури протестних міжорганізаційних 

зв’язків із їх зміною в часі; 

• продемонстровано пізнавальні можливості мережевого підходу до 

вивчення протестних коаліційних об’єднань та процесів. Виявлено 

його цінність за умови поєднання структурного та діяльнісного 

(реляційного) підходів до розуміння суспільних рухів; 

• розкрито та описано структурний аспект протестної дії, завдяки 

чому стало можливим виявлення суспільних рухів через коаліційні 

процеси в межах їх протестної діяльності фактично без урахування 

ідеологічної складової. Використано концепт протестного поля як 

структурного простору відносин із значною вагою соціального 

капіталу, що з’являється і нарощується в результаті 

міжорганізаційних зв’язків-взаємодій під час протестної активності. 

Структура протестного поля, в свою чергу, представлена мережею 

позачасових протестних міжорганізаційних зв’язків;  

• на прикладі даних моніторингу протестів, репресій та поступок 

розроблено спосіб трансформації подієвої бази даних класичного 

формату та її адаптації до мережевого аналізу. Виявлені основні 

недоліки та складнощі цього процесу; 

• на основі дослідження мережі зв’язків громадських та політичних 

організацій в Україні впродовж 2011-2013 рр. виявлено високий 

рівень інтегрованості загальноукраїнського протестного поля і 

продемонстровано, що протестно активні організації схильні 

об’єднуватись в один мережевий компонент;  
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• виявлено високий рівень кластеризації загальної мережі із 

тенденцією до посилення проте із незмінним складом більшості 

кластерів. За результатами кластерної моделі підтверджено тезу про 

можливість відслідковування ідеологічного спрямування через 

коаліційні процеси на протестному полі;  

• ідентифіковано особливості взаємодії політичних та громадських 

організацій на протестному полі в Україні. Продемонстрована 

виключна роль політичних партій – як за абсолютними 

показниками кількості та чисельності протестів, так і стосовно їх 

ролі для згуртування та об’єднання мережі; 

• розкрито прогностичний потенціал дослідження структури 

протестного поля суспільних рухів для передбачення протестних 

сплесків. 

Дістали подальшого розвитку: 

• систематизація знань стосовно теоретико-методологічних засад та 

методичного арсеналу мережевого підходу, його теоретичне 

відокремлення від інших соціологічних підходів та мережевих 

теорій; 

• теоретичне обґрунтування та емпіричне дослідження суспільних 

рухів із використанням мережевого підходу та інструментарію 

мережевого аналізу;  

• актуалізація репрезентації суспільних рухів в медіа та інтернет-

просторі, та їх взаємодії зі ЗМІ як життєво необхідної практики для 

самовідтворення та саморепрезентації; 

• соціологічні підходи до визначення та подальшого дослідження 

афіліативної мережі, які уможливлюють припущення, що спільна 

участь в подіях створює умови для виникнення соціальних зв'язків 

інших типів – знайомств, дружби, конкуренції тощо. Підтверджено 

тезу Маріо Діані, що миттєва протестна співучасть сприяє 

продовженню міжорганізаційних відносин і, відповідно, побудовані 
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зв’язки репрезентують (потенційний) соціальний капітал організації 

та (частково) її ідеологічну спрямованість. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у поглибленні 

розуміння суспільних рухів та коаліційних об’єднань в Україні, їх протестного 

поля, лідерів, впливових акторів та окремих організаційних угрупуваннь. 

Розроблена програма дослідження структури протестного поля суспільних 

рухів може бути продовжена із оновленням масиву даних, що  

використовувався. Також програма дослідження структури протестного поля 

суспільних рухів може використовуватися для вивчення інших періодів часу, в 

межах окремої області та за межами України (за умови наявності аналогічних 

або схожих даних). 

Практичне значення також полягає у можливості застосування результатів 

дослідження в практичній діяльності як громадських організацій, так і 

державних інституцій, зокрема, департаментів по зв’язкам із громадськістю для 

формування стратегії співпраці зі суспільними організаціями. 

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані при розробці 

курсів та спецкурсів: “Соціології суспільних рухів”, “Мережевий підхід в 

соціології” та “Дослідження соціальних структур в соціології”. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційне дослідження виконане в межах науково-дослідницької теми 

кафедри соціології факультету соціології і права НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського” 

“Соцієтальний розвиток, модернізація та модерн в глобальному світі” (№ 

держреєстрації 0116U008963). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження були 

представлені й обговорені на конференціях. Серед них – Міжнародна наукова 

конференція студентів та аспірантів “Соціологія у (пост)сучасності” (м. Харків, 

2014, 2015, 2016 р.), Національний конвент МАСПН (м. Одеса, 2014 р.), 

Міжнародна науково-практична конференція “Варіації модерну та модернізації: 

український соціум в контексті глобальних процесів” (м. Київ, 2013 р.), 

Конференція з політичної соціології “Potere e Democrazie: Scenari di Mutamento” 



 

 

23 

(м. Лечче, Італія, 2014 р.), Міжнародна науково-практична конференція “Великі 

війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014” (м. 

Київ, 2014 р.), Міжнародна науково-практична конференція “Соціальні та 

політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі” (м. Київ, 

2015 р.), 4th ASCN Annual Conference “Protest, Modernization, Democratization: 

Political and Social Dynamics in Post-Soviet Countries” (м. Тбілісі, Грузія, 2015 

р.), Міжнародна науково-практична конференція з соціології “Держава та 

глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху 

модерну” (м. Київ, 2015 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція 

“Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики 

соціологічній теорії та практиці” (м. Київ, 2016 р.), Міжнародна науково-

практична конференція “Історична соціологія цивілізацій: модерн поміж 

демократією та нерівністю” (м. Київ, 2016 р.) 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 18 наукових праць 

– 7 наукових статей, у тому числі 6 у фахових виданнях (з них 1 стаття у 

іноземному науковому виданні), та 11 матеріалів і тез доповідей на наукових 

конференціях. Повний список публікацій наведений в додатку К. 

Структура роботи. 

Дисертація містить вступ, 3 розділи, 16 підрозділів, список використаних 

джерел, що налічує 216 позицій, 9 додатків. Загальний обсяг дисертації складає 

212 сторінок, список літератури на 23 сторінках. Дисертація містить рисунки 

(5), таблиці (10) та додатки на 23 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СУСПІЛЬНИХ РУХІВ 

 

1.1 Концептуальні засади визначення суспільних рухів в соціології 

 

Питання концептуалізації та дефініції суспільних рухів актуалізувалось у 

науковій спільноті впродовж всього періоду їх дослідження.  

Перші спроби запропонувати системний підхід до вивчення суспільних 

рухів датуються серединою ХХ століття та пов’язані із підходами, що отримали 

назву теорій колективної дії (та ще іноді додають “теорій масового 

суспільства”). 

Один із її представників Нейл Смелзер, пропонуючи свою дефініцію 

суспільних рухів, акцентував увагу на шести умовах їх виникнення. Кожна 

ланка в цьому ланцюзі факторів якби “додає вагу” в загальний результат і є 

умовою для здійснення подальших кроків.  

1. Структурне сприяння – це загальні соціальні фактори, що стимулюють 

створення суспільних рухів різного типу або перешкоджають їм. Це може бути 

певна соціально-політична система, культура, суспільні цінності тощо. 

2. Структурні напруги – виникають як наслідок конфліктних інтересів у 

суспільстві. Невизначеність, тривога, двозначність або пряме зіткнення цілей – 

все це вираження подібної напруги. 

3. Поширення узагальнених вірувань. Суспільні рухи формуються під 

впливом певних ідеологій, в яких кристалізується невдоволення і які 

пропонують певний образ дій для його вирішення.  

4. Прискорюючим фактором може бути подія, що служить пусковим 

механізмом, початком дій учасників руху.  

Комбінація цих чотирьох факторів, стверджує Смелзер, може мати 

наслідком вуличний безлад або сплеск насильства. Проте для заснування 

суспільного руху необхідна присутність ще наступних двох: 
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5. Організована група, готова до мобілізації дій. Для того, щоб виник 

суспільний рух, необхідна наявність лідера, засобів регулярного сполучення 

між учасниками, а також фінансових і матеріальних ресурсів. 

6. Соціальний контроль. Правляча влада може втрутитися в структурні 

фактори і напруги, які стимулюють виникнення руху. Інший аспект соціального 

контролю пов’язаний з реакцією поліції і збройних сил; ступінь розколу 

всередині силових інститутів може виявитися вирішальним фактором 

результату конфронтації між революційними рухами і існуючою владою [128, 

с.586-587]. 

Отже, на перших етапах розвитку дослідження суспільних рухів були тісно 

пов’язані із емоційним забарвленням та певною дискредитацією рухів як 

негативних та деструктивних соціальних явищ. Окрім цього, поза увагою 

дослідників залишались мотивація, прагнення та очікування учасників рухів. 

Схожий підхід до дефініції, але без яскравих оціночних суджень, пропонує 

Е.Гідденс. Він визначає суспільний рух як “колективну спробу реалізувати 

спільні інтереси або домогтися загальної мети за допомогою колективної дії 

поза рамками встановлених інститутів” [128, с.585]. 

Інший представник європейської соціології (нових) суспільних рухів Ален 

Турен підійшов до аналізу суспільних рухів з іншого боку і, уникаючи 

дослідження умов формування суспільних рухів, акцентував увагу на його 

історичності та цілях, які рух повинен досягти. 

Саме тому він визначає суспільний рух як “вирішальний агент історії, 

оскільки історична реальність формується за допомогою конфліктів, а також 

вимог, висунутих суспільними рухами і що додають специфічну соціальну 

форму культурним орієнтаціям” [215]. 

В своїй теорії Турен намагається відтворити та провести демаркаційну 

лінію між розумінням суспільного руху та поняттям класу. Суспільний рух, як 

він вважає, від класу відрізняє те, що останній може бути цілком зведений до 

обставин, тоді як перший - це дія суб'єкта (тобто людини), який ставить під 

сумнів приведення історичності до певної соціальної форми. Тому, виходячи із 



 

 

26 

особливостей класового погляду, він дає визначення суспільного руху як 

“одночасно культурно орієнтованої і соціально конфліктної дії якогось 

суспільного класу, який визначається позицією панування або залежності в 

процесі присвоєння історичності, тобто тих культурних моделей інвестиції, 

знання і моралі, до яких він сам орієнтований” [215, с.89]. 

Отже Турен підводить до розуміння суспільного руху як певної 

конфліктно-консенсусної взаємодії, носія нових цінностей та нормальний і 

навіть абсолютно природній і послідовний момент історичного розвитку.  

На сьогоднішній день в сучасних соціологічних дослідженнях завдання 

визначення дефініції зазвичай супроводжується двома запитаннями: скільки 

необхідно людей для суспільного руху? Та коли, власне, закінчується 

(між)організаційна або (між)групова соціальна діяльність і починається 

суспільний рух? 

Якщо перше питання так і залишається в більшості своїй невирішеним, 

друге питання неодноразово обговорювалось дослідниками. Ще Е.Гідденс 

підкреслював, що лінія розділу між суспільними рухами і формальними 

організаціями представляється досить хиткою, оскільки добре організовані 

рухи зазвичай засвоюють бюрократичні риси. Суспільні рухи можуть, таким 

чином, поступово перетворюватись на формальні організації, тоді як 

організації, у свою чергу, можуть вироджуватися в суспільні рухи, хоча, як 

відзначає Гідденс, це трапляється значно рідше. 

Іншим напрямом концептуалізації поняття суспільного руху в сучасній 

соціології є теорія мобілізації ресурсів.  

Основним її постулатом є припущення, що “в будь-якому суспільстві є 

достатня кількість невдоволення щоб стати опорою для створення руху, якщо 

він правильно організований. Навіть більше – стверджується, що невдоволення 

та занепокоєння можуть бути визначені, створені та використані зацікавленими 

в цьому підприємцями та організаціями [48, с. 1215]. 

Ч. Тіллі (представник теорії політичного процесу, що розвивалась в рамках 

теорії мобілізації ресурсів), висуває свою теорію, згідно якої визначення 
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суспільних рухів як специфічної форми усталеної і національної (або хоча б 

нелокальної) боротьби можливе лише з позицій розуміння репертуару 

колективної дії” [19, с.303]. Проаналізувавши зміну основних форм 

колективних дій у Великобританії у 1758-1834 роках, Тіллі дає визначення 

протестних репертуарів як “традиційних засобів, за допомогою яких пари 

акторів створюють та висувають претензії, що мають відношення до інтересів 

один одного” [69, с. 265].  

Тіллі, розвиваючи концепцію репертуарів колективної дії, критикує підхід 

дослідників політичних режимів (як, наприклад, А.Пшеворського), що, 

розділяючи авторитарний та демократичний режими, по суті мають на увазі два 

полюси однієї змінної – ступеню демократизації. Тіллі пропонує розглядати 

режими як певні соціальні системи, що впливають на репертуар колективних 

дій в окремій державі та, власне, самі зазнають впливу з боку репертуарів 

колективних дій. Репертуари колективної дії варіюються відповідно до локації, 

часу або опонентів. Але, в цілому, коли люди ставлять конкретні вимоги, вони 

створюють нововведення в рамках меж, встановлених репертуаром, що є 

усталеним для цієї локації, часу або опонентів [81, с.35] 

Важливо підкреслити, що якщо в своїх ранніх дослідженнях Тіллі 

описував вибір певного репертуару та форми дії як стратегічне рішення одного 

актора, то вже надалі він відштовхується від тези про взаємодію між двома та 

більше конфліктуючими сторонами [76, с. 267]. І тому на сьогоднішній день в 

найбільш впливових визначеннях суспільних рухів особлива увага фокусується 

на усталених взаємодіях між тими, хто утримує владу, та основними 

претендентами на неї [18, с.6]. 

Саме аспект взаємодії та мережевої сутності колективних (взаємо)дій був 

підхоплений іншими представниками структуралістського крила теорії 

мобілізації ресурсів та розвинений у свою візі суспільних рухів. 

Так, наприклад, Маріо Діані (один із провідних теоретиків мобілізації 

ресурсів, що працює в рамках мережевого підходу) зазначає, що 

великомасштабні колективні дії завжди були організовані мережевим способом, 
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а мережева природа суспільних рухів вже давно підкреслювалась різними 

дослідниками [20, с. 223–235]. 

Втім, мережева сутність актуалізує необхідність концептуального 

відмежування суспільних рухів від різних форм коаліцій та альянсів. Зробити 

це можна на основі трьох вимірів: наявність чи відсутність чітко визначених 

опонентів; постійний (або рідкий) неформальний обмін між індивідами та 

організаціями, залученими в колективні дії/проекти; сильна (або слабка) 

колективна ідентичність у членів цієї мережі.  

Звідси, суспільний рух (згідно візії М. Діані та І. Бісона) – це “мережа 

неформальних взаємодій між великою кількістю індивідів, груп або асоціацій, 

що залучені до політичного або культурного конфлікту, на основі загальної 

колективної ідентичності” [19]. Трохи по-іншому ці три виміри представляє 

Дуг МакАдам, називаючи їх “структура політичних можливостей, 

організаційна мережа та культурне обрамлення” [46]. 

Така модель концептуалізації бачиться як найбільш успішна, втім, 

звичайно, в рамках різних конкретних досліджень до неї можуть привноситись 

певні зміни. Наприклад, Меріджейн Оса, досліджуючи підйом громадської 

активності в Польщі від 1960-х років, акцентує увагу на тому, що наведена 

вище модель дослідження суспільних рухів розроблялась передусім для аналізу 

рухів у демократичних державах. Концептуалізація рухів за умов гібридних та 

авторитарних режимів вимагає теоретичного доповнення. У якості такого вона 

пропонує вимірювати “складність” (complexity) організаційної мережі, яка 

включає в себе її розмір/розмах, кількість клік (максимально повних підграфів), 

рівень взаємного членства та кількість посередників у мережі [57]. 

В рамках даного дисертаційного дослідження визначення, запропоноване 

М.Діані та І.Бісоном бачиться як найбільш ефективне, оскільки включає в себе 

всі три основні виміри суспільних рухів та актуалізує мережевий підхід до їх 

дослідження. Повертаючись до питання стосовно меж суспільних рухів, саме в 

рамках цього підходу пропонується використання однієї із двох стратегій. 

Перша стратегія (або критерій обмеження досліджуваної мережі організацій, 
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що становлять суспільний рух) – номіналістська. Вона передбачає включення 

до мережі суспільних рухів тих організацій, які вважає за доцільні сам 

дослідник. Друга стратегія – реалістична. Вона припускає можливість 

включення в мережу лише тих організацій, що пов’язані з іншими якимось із 

досліджуваних типів зв’язку [18, с.7]. Надалі мною використовуватиметься 

саме реалістичний критерій до побудови і аналізу мережі, оскільки в 

дисертаційному дослідженні передбачене звернення до потенційних суспільних 

рухів в Україні із позиції їх виокремлення із загальної мережі взаємодіючих у 

протестному полі організацій. 

Реалістичний критерій до визначення (та виокремлення) суспільного руху 

має певні особливості. З одного боку, дослідник, не маючи можливості 

власноруч приймати рішення про (не)включення організації до суспільного 

руху, не призводить до упередженості та заздалегідь прогнозованих 

результатів. З іншого боку, особливості взаємодії в рамках суспільних рухів 

можуть ускладнити процес аналізу. Бо, як відомо, “різні групи одного руху не 

ізольовані одна від одної. Вони становлять інтегровану мережу або сітчасту 

структуру, пов’язану неієрархічними соціальними зв’язками між членами руху і 

спільними уявленнями, ідентичністю та спільними опонентами” [182, с. 279]. 

Втім, часто можна спостерігати, що, організації активно комунікують та 

співпрацюють із “зовнішнім середовищем” – іншими суспільними рухами та їх 

організаціями, політичними партіями або представниками влади. В таких 

умовах виокремлення окремого суспільного руху може супроводжуватись 

певними ускладненнями. Але про це пізніше. 

Окремо в рамках мережевого розуміння суспільних рухів виділяють 

процеси суспільних рухів (social movement processes), які є прикладами 

колективних дій з чіткою конфліктною орієнтацією стосовно конкретних 

соціально-політичних супротивників, що реалізуються в контексті щільної 

міжорганізаційної мережі, акторами, пов'язаними солідарністю і загальною 

ідентичністю, що розбудовуються та зберігаються в процесі створюваних 

коаліцій і реалізованих кампанії [19, с.283]. 
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Процеси суспільних рухів можна протиставити коаліційним процесам (в 

яких створювані задля досягнення певної мети альянси, не мають спільної 

ідентичності) та організаційним процесам (в яких колективна дія має місце в 

основному в рамках досягнення поставленої організацією вузької мети, аніж в 

умовах розбудови широкої мережі міжорганізаційних взаємодій) [19, с.282]. 

В рамках вже усталеної на сьогодні традиції досліджень суспільних рухів 

розроблені загальновизнані типології суспільних рухів. Розглянемо деякі із них.  

За масштабами передбачуваних змін виділяють реформістські та 

радикальні рухи. Реформістські – рухи, що прагнуть до змін лише деяких 

елементів і норм системи, зазвичай легальними методами. Радикальні – рухи, 

що виступають за зміну системи в цілому. Вони зачіпають питання 

фундаментальних суспільних змін, на відміну від реформістських. 

За типом змін – прогресивні (інноваційні) рухи (ті, що прагнуть до 

впровадження в життя різних нововведень – нових інститутів, законів, способу 

життя тощо) та консервативні (рухи, що ставлять за мету повернення до раніше 

існуючого образу життя). 

За методами роботи можна виділити мирні (ненасильницькі) – рухи, що 

виступають за реалізацію своїх вимог мирними засобами на противагу 

насильницьким. Найяскравіший приклад – індійський “ґандизм”. Та , власне, 

насильницькі – рухи, що використовують методи збройної боротьби. 

З 60-х років ХХ століття також виникає теоретичний розподіл всіх рухів на 

старі і нові. При цьому старі рухи – це ті, що сформувалися переважно в ХІХ 

столітті і відстоюють інтереси тих чи інших соціальних класів або груп та 

переважно сконцентровані навколо економічних інтересів. Нові – це рухи, що 

почали активно розвиватися переважно з середини ХХ століття. До них 

належать феміністський, антиядерний, антиглобалізаційний рухи та ін. 

За зоною розповсюдження також можна виділити глобальні рухи (ті, що 

ставлять перед собою глобальні цілі), локальні (рухи, що становлять собою 

більшість, і ставлять перед собою локальні чи регіональні цілі) та мультирівневі 
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(рухи, що поєднують в собі рішення завдань на локальному, регіональному, 

національному та міжнародному рівнях) 

 

1.2 Еволюція підходів до дослідження суспільних рухів 

 

В рамках численних спроб систематизації різних підходів та досліджень 

суспільних рухів прийнято виділяти декілька основних напрямів зарубіжної 

соціологічної теорії. Частіше за все до цього списку входять парадигми 

колективної поведінки, відносної депривації, мобілізації ресурсів та нових 

суспільних рухів.  

На сьогоднішній день теорія колективної поведінки (оскільки це був один 

із перших наукових підходів, який звернув свою увагу на суспільні рухи та 

намагався надати їм наукового соціологічного пояснення та обґрунтування) 

найбільше піддається критичному переосмисленню, а іноді й жорсткій критиці 

та навіть поступовому ігноруванню. Часом навіть на конференціях із 

суспільних рухів можна побачити в якості наукового підґрунтя до, наприклад, 

вивчення імунності Казахстану до явища кольорових революцій, лише список, 

що включає в себе теорію відносної депривації, теорію мобілізації ресурсів та 

концепцію структури політичних можливостей [54] 

Втім, у 1977 році Джон Маккарті та Мейер Залд називають три найбільш 

впливових підходи до вивчення феномену суспільних рухів в американській 

соціології. На той момент їх всі об’єднувало ігнорування ролі структурних 

факторів та зосередження дослідницької уваги на розумінні причин та природи 

невдоволення та депривації учасників суспільних рухів. Мова йде про теорії 

Т.Р.Гарра (теорія відносної депривації), Тьорнера й Кілліана (датовану книгою 

1972 року) та теорію Н.Смелзера [48, с.1214]. Дві останні теорії є яскравими 

представниками теорії колективної поведінки. 

Варто одразу зазначити, що те, що частіше за все виділяють як теорію 

колективної поведінки, насправді є великою кількістю найрізноманітніших 

теорій, що остаточно сформувались в середині 60-х років ХХ століття. Єдиним 
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для них є припущення щодо існування певного інституційного порядку. А 

соціальний протест, який насправді є лише одним із типів колективної 

поведінки, є фактором, що призводить до зламу цього порядку та протидії 

встановленим загальноприйнятим законам. 

Серед основних її представників – Г.Олпорт (теорія конвергенції), 

Р.Тернер (теорія появи норм), Дж.Школьнік (теорія політичного протесту), а 

також вже згадуваний Н. Смелзер, В. Корнгаузер, Г. Тард, Е. Фромм тощо. 

Оскільки в рамках цієї теорії суспільні рухи часто розглядались 

паралельно із поняттями “натовп” та “публіка” [150], то протестна діяльність 

суспільних рухів аналізувалась з позицій зібрання великої кількості 

ірраціональних індивідів (девіантів). А найбільш руйнівною формою масової 

протестної поведінки вважалась революція, яку Г. Лебон вважав проявом 

масової істерії, тріумфом ірраціональності.  

Відзначимо, що в той період рухи за громадські права в США ще тільки 

набували організаційного оформлення та розповсюдження, тому соціологічна 

теорія ставала на захист офіційної влади, приписуючи їм (суспільним рухам) та 

їх діям девіантний та деструктивний характер.  

Втім, із розвитком різноманітних суспільних рухів та об’єднань, 

змінюється і оцінка науковими колами їхньої діяльності. І вже Нейл Смелзер 

аналізує колективну поведінку як спробу змінити соціальне середовище, 

акцентуючи увагу на етапах колективної поведінки, її причинах та наслідках 

[200]. 

Так поступово дослідницький інтерес зсувається від протікання та 

руйнівних наслідків суспільних рухів до їхньої причинної обумовленості.   

Саме тому у 70-ті роки паралельно зі зростанням громадської участі на 

Заході формується новий підхід до вивчення суспільних рухів, який отримав 

назву теорії соціальної депривації. Сам цей термін введений в обіг Самюелем 

Стоуффером, але він зосередив свою увагу виключно на дослідженні 

соціальних ролей та їх конфліктів із соціальними нормами [див. 72; 73]. 
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Остаточної розробки цей підхід набув вже у роботах Теда Роберта Гарра, а 

саме у його книзі “Чому люди бунтують”, в якій автор представив результати 

свого системного дослідження причин виникнення в суспільстві соціальних 

протиріч та конфліктів.  

Як представник соціально-психологічного підходу, Т.Р.Гарр намагається 

пояснити ступінь інтенсивності суспільного руху через специфічні цінності, що 

лягають в його основі. Основним його постулатом стає пояснення політичного 

насильства (та його основних форм – заворушень, змови і внутрішньої війни) 

через розробку поняття відносної депривації, яку він визначає як “сприйману 

індивідами розбіжність між ціннісними експектаціями і ціннісними 

можливостями. Де ціннісні експектації – це ті блага та умови життя, на котрі 

люди, згідно їх переконанням, мають повне право претендувати, а ціннісні 

можливості – це ті блага та умови життя, котрих, як їм здається, вони 

спроможні реально досягти або утримати, використовуючи доступні їм 

соціальні засоби” [127, с. 51]. 

Якщо раніше в рамках теорій колективної поведінки будь-яка протестна 

діяльність сприймалась як, скоріше, девіація, вже Т.Р. Гарр намагається 

розробити інструкцію для “розуміння” протесту і бунту. Вона полягає в тому, 

що ми повинні проаналізувати три загальних фактори: 

1. Вивчення невдоволення людей (відносної депривації) разом з аналізом 

тих соцієтальних умов, які його породжують. 

2. Переконання людей з приводу того, чи виправданий той ризик, на 

котрий вони себе наражають, здійснюючи політичні акції, та з приводу 

ймовірності того, що вони від цього отримують. 

3. Баланс між можливістю невдоволених людей діяти (способом їхньої 

організації) та можливістю уряду придушити або каналізувати гнів [127]. 

Незважаючи на увагу Гарра до соцієтальних умов, в центрі його аналізу 

конфліктів знаходяться “саме люди з усіма їхніми різноманітними 

ідентичностями, бажаннями та переконаннями” [127]. Саме цей його ухил до 

соціально-психологічної теорії найчастіше піддавався критиці та став однією з 
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причин поступового відходу від дослідження суспільних рухів та їхньої 

протестної діяльності з позиції аналізу рівня суспільного невдоволення. Хоча, 

звичайно, можна (і навіть варто) підкреслити вклад Теда Роберта Гарра в 

розвиток наукових досліджень суспільних рухів. 

По-перше, він став одним із перших, хто спробував операціоналізувати 

відносну депривацію та розробив методологію вимірювання протестного 

потенціалу в суспільстві. Він запропонував декілька блоків запитань для 

опитування, які б дозволили виміряти рівень очікуваної та досяжної ціннісної 

позиції у респондентів та формулу розрахунку відносної депривації. 

По-друге, спираючись на емпіричні дані, він запропонував досить 

комплексний підхід до розуміння “точок біфуркації” суспільного розвитку, а 

саме – причин розгортання масових протестів та конфліктів, спираючись на 

динаміку зміни рівня ціннісних експектацій та можливостей, урядові реформи, 

державну політику та “демонстраційний ефект” (який, насправді, віддзеркалює 

культуру споживання). 

Також Гарр підкреслює, що учасник суспільного руху та акцій протесту є 

раціональним індивідом. І хоч на цьому в теорії Гарра не робиться акцент, саме 

врахування можливості рефлексії акторами стосовно наявних ризиків та 

отримуваної вигоди, стала підмурівком для розробки та поширення 

раціоналістської теорії. 

Але згадаємо і слабкі сторони цієї теорії. 

Перш за все, теорія відносної депривації, незважаючи на активні спроби її 

операціоналізації, має занадто слабкий прогностичний потенціал, оскільки 

нез’ясованим залишається зв’язок між об’єктивними умовами та їх 

суб’єктивним сприйняттям.  

Ще одним недоліком є неможливість пояснити та передбачити участь в 

протестній діяльності невдоволених індивідів. Оскільки, і це було підтверджено 

значною кількістю досліджень, високий рівень невдоволення і виявлені 

протестні настрої ще не свідчать про реальну участь у протестних діях. І, 

звичайно, соціально-психологічний ухил теорії заважає розумінню процесів 
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об’єднання індивідів за інтересами та перехід до організованої  діяльності 

заради досягнення поставлених цілей. 

Як вдало відмітила Т.Скочпол, дослідницька стратегія Т.Р.Гарра може 

запропонувати лише поверхневу правдоподібність за умови, що досліджувані 

події були задумані як прямий прояв індивідуальної поведінки. Тобто основною 

слабкістю його теорії є припущення, що всі колективні протестні дії – лише 

“активована сума індивідуальних обурень”. При цьому він, зосередившись на 

психологічній, втрачає культурну, історичну та структурну складові [70, с.103]. 

Загалом поява нових суспільних рухів та умовна “легітимізація” 

суспільних рухів як важливих об’єктів соціальних досліджень отримала своє 

відображення не тільки в американській, але й в європейській науці. Так, 

наприклад, цікаво виокремити та розглянути поза американською лінією 

розвитку соціології суспільних рухів представника французької школи – Алена 

Турена. Загалом його роботи демонструють зовсім інший підхід до 

дослідження, пов’язаний не стільки із прикладними аспектами та бажанням 

досягнути високого прогностичного потенціалу в конкретному суспільстві в 

короткий проміжок часу, скільки глибшого теоретизування на рівні 

загальносвітових трендів, розробки системи чітко визначеного 

термінологічного апарату та при цьому адекватності для французьких умов 

високої культури громадської участі. 

Сама теорія Алена Турена стає наслідком розповсюдження в соціологічній 

теорії ідей нового інформаційного суспільства та зміни ціннісних орієнтацій в 

напрямку постматеріалізму. В цих умовах відомий французький соціолог, 

стаючи на позицію критики класичної соціології, наполягає на необхідності 

трансформації соціології. 

В рамках своєї теорії Турен намагається замінити розуміння суспільного 

життя, що базується на поняттях суспільства, еволюції та ролі, іншим, 

пов’язаним із поняттями історичності, суспільного руху та суб’єкту [206, с. 9]. 

Особливим вкладом Алена Турена в розуміння діяльнісної складової 

суспільних рухів є його акцент на типі суспільства, в якому протест має місце. 
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Заперечуючи еволюціонізм, Турен все ж погоджується із виділенням основних 

етапів розвитку суспільства: торговий, індустріальний та програмований 

(постіндустріальний) етап [див. 85]. Специфікою останнього є більш високий 

ступінь мобілізації, аніж в індустріальному суспільстві.  

Взагалі, як вважає Турен, “програмоване суспільство є обов’язково 

суспільством протесту, уявлення і утопії, оскільки повністю засноване на 

соціальному конфлікті” [206, с. 144]. І якщо раніше в торгівельних суспільствах 

центральним пунктом протесту була свобода, в індустріальних – 

справедливість, то основною метою протестів в постіндустріальному 

суспільстві стає досягнення щастя [206, с. 139].  

Описуючи конфлікти в новому суспільстві, Турен виділяє 4 загальних 

положення: 

1. Конфлікти пронизують все постіндустріальне суспільство. 

2. Перед лицем все більш інтегрованої влади опозиція намагається охопити 

все глобальніші групи. 

3. Соціальні конфлікти та маргінальні (або ті, що відхиляються від норм) 

форми поведінки прагнуть з’єднатись одна з одною. 

4. Структурні конфлікти віддаляються від конфліктів, пов’язаних зі 

змінами [206, с. 145-157]. 

Відштовхуючись від цих положень, перед дослідниками постають три 

основні позиції, з яких можна аналізувати конфлікт. 

По-перше, Туреном передбачається дослідження власне колективної 

поведінки через виявлення та аналіз тих конфліктних дій, котрі можуть бути 

зрозумілі як зусилля захисту, реконструкції або адаптації певного хворого 

елементу соціальної системи (незалежно від того, йде мова про цінність, норму, 

відношення влади, чи про саме суспільство) 

По-друге, висувається альтернативний підхід до дослідження власне 

боротьби за умови, якщо конфлікти аналізуються як механізми модифікації 

рішень, як певні фактори змін, або, навіть, як політичні сили в найширшому 

сенсі цього слова. 
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І, власне, третій напрям для аналізу конфліктів – дослідження суспільних 

рухів. З цієї позиції дослідник звертає увагу лише на ті конфліктні дії, які 

прагнуть змінити відносини соціального панування, що зачіпають характер 

використання головних культурних ресурсів – виробництва, знання, етичних 

правил [206, с. 83]. І, як зауважує Павло Кутуєв, саме у діяльності цих нових 

суспільних рухів і знаходить своє відображення специфічний тип протестної 

активності, породжуваний конфліктною динамікою модерну [170, с. 55-62]. 

Тож, як ми бачимо, підхід Алена Турена сконцентрований на дослідженні 

нового історичного етапу розвитку суспільства та ролі суспільних рухів і їх 

протестної діяльності.  

А запропонований Туреном метод соціологічної інтервенції (що 

передбачає втручання соціолога в створеній експериментальній ситуації та 

концентрацію уваги на реакціях і самоаналізі діючих суб’єктів) так і не набув 

значної підтримки та поширення в соціологічних колах. 

Звичайно, не можна не зауважити специфічність сприйняття Турена у 

вітчизняній науці, що базується на знайомстві лише з незначною частиною його 

інтелектуального доробку. Звідси – більшою мірою уривчасте та неповне 

сприйняття його теорії та лише поодинокі дослідницькі пошуки за межами його 

“Повернення дієвця” [наприклад, див. 155, с. 55-62]. Тому його наукові погляди 

ще належить доосмислити. 

Повертаючись, до американських (переважно прагматичних та 

прикладних) досліджень суспільних рухів, перейдемо до теорій, що й досі 

мають значний (хоча й опосередкований) вплив на дослідження суспільних 

рухів. Однією із таких теорій є теорія колективної дії М.Олсона, присвячена 

аналізу поведінки колективів, тобто груп людей, поєднаних спільним 

інтересом.  

Олсон намагався запропонувати теорію, що мала би високий евристичний 

потенціал на всіх рівнях аналізу – для дослідження будь-яких колективів, 

асоціацій будь-якого масштабу, - від родини, і до суспільства в цілому. В її 

центрі була ідея стосовно егоїстичності інтересу кожної окремої людини – 
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члена колективу, а існування спільних інтересів, в свою чергу, стає причиною 

згуртовування людей у групи за інтересами. Саме ці групи/організації, згідно 

візії Олсона, і стають основою для організованої діяльності в рамках суспільних 

рухів [187]. 

Автор пропонує тезу про виключно раціональну спрямованість дій всіх 

учасників будь-якої колективної дії, а звідси – і про виключну роль організацій 

у висуванні та досягненні певних колективних цілей та благ. Але особливістю 

індивідуального інтересу (як прояву раціональності та рефлексивності суб’єктів 

дослідження) є те, що його об’єктом виступає певне суспільне благо, яке 

обов’язково є неподільним і яке неможливо виключити зі споживання. І звідси 

витікає одна із найвідоміших його гіпотез стосовно того, що навіть якщо певне 

суспільне благо досягається за допомогою зусиль невеликої частини колективу 

або групи, його отримують всі, незалежно від розміру їхніх особистих 

“внесків”.  

Таким чином, як зауважує Олсон, у наданні суспільного блага типовою є 

ситуація “безбілетника”, коли суб’єкти групи як раціональні індивіди, 

вважають, що їм краще не брати участь в процесі здобуття суспільного блага, 

оскільки вони все одно отримають свою частку вигоди. Але тут з’являється 

небезпека, що якщо більшість членів групи приймуть таку позицію, то здобуття 

суспільного блага стане неможливим. Саме тому Олсон говорить про більшу 

організаційну внутрішню ефективність саме малих груп з їх чітким контролем 

та тісними зв’язками між усіма членами.  

В той же час великі групи здатні здобувати більш важливі та “корисні” 

суспільні блага. Але, окрім ефекту “безбілетника”, більшим групам заважають 

більші організаційні витрати та менша частка вигоди для однієї людини. Саме 

виходячи з цих проблем, Олсон відкидає постулат добровільності дії індивідів 

для задоволення групового інтересу. Бо чим більшою є група, тим більшою є 

потреба у примушуванні окремих членів групи працювати разом з іншими на 

спільну мету.  
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Цей примус може доповнюватися позитивними і негативними 

селективними стимулами. Під селективними стимулами Олсон розуміє саме 

індивідуальні (а не групові) блага, які кожен індивід може отримати від 

членства в групі та співпраці з нею. Це може бути соціальний статус, суспільне 

сприйняття, прояви суспільного тиску, додатковий прибуток тощо.  

Але якщо економічні стимули спрацьовують у всіх групах, то соціальні 

стимули (як позитивні, так і негативні) можливі лише у малих групах та 

великих групах, організованих за федеративним принципом. “Якщо центральна 

або федералізована організація надає певну послугу меншим організаціям, які є 

її складниками, вони можуть бути стимульовані до використання своїх 

соціальних стимулів з метою змусити індивідів, які належать до кожної з малих 

груп, робити свій внесок задля досягнення колективних цілей групи в цілому” 

[187, с.88]. 

Не зважаючи на послідовність та свого часу популярність теорії Олсона, в 

ній присутні значні недоліки. По-перше, виводячи висновки з егоїстичної 

спрямованості всіх людських дій, він оминає увагою можливість динамічного 

аспекту в діяльності раціональних індивідів – тобто певна альтруїстична та 

нелогічна за Олсоном діяльність насправді може розцінюватись індивідом як 

корисна в майбутньому.  

По-друге, в сучасному світі високого рівня досягли різноманітні 

маніпуляційні технології. Що вже само по собі в певній мірі знижує значення 

всебічної раціональності в діях індивідів. Часто також піддається критиці теза 

про “економічну людину” і про неможливість альтруїзму, як раціонально 

обраного світогляду. 

В той же час з боку наукової спільноти теорія раціональної дії, на відміну 

від теорії відносної депривації, не була повністю відкинута, але підхоплена і 

доповнена, окрім індивідуального мікро-рівня раціональності індивідів, 

здобутками економічної, політичної теорій та структурним рівнем аналізу. 

Базуючись на основних ідеях теорії раціональної дії, у 1970-ті роки 

набуває свого розвитку та подальшої апробації та систематизації новий 
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теоретичний підхід до дослідження суспільних рухів, який отримав назву теорії 

мобілізації ресурсів.  

Саме економізм Олсонівського підходу стає певним поштовхом для 

теоретиків мобілізації ресурсів, які надалі все більше спираються на здобутки 

політичної соціології та економічної теорії, аніж на соціальну психологію 

колективної поведінки. 

І якщо попередні теорії ігнорували структурні фактори, приділяючи 

більше уваги невдоволенню та депривації, або ж, навпаки, (як у випадку з 

Туреном) зосереджувались на макросоціологічному рівні аналізу конфліктів, то 

теорія мобілізації ресурсів стверджує, що “в будь-якому суспільстві є достатня 

кількість невдоволення щоб стати опорою для створення руху якщо він 

правильно організований”. Навіть більше: вони стверджують, що невдоволення 

та занепокоєння можуть бути визначені, створені та використані зацікавленими 

в цьому підприємцями та організаціями [48, с. 1215]. 

Вже у 1977 році одні із найвідоміших розробників економічного напряму 

даної теорії Джон МакКарті та Мейер Залд перераховують основні акценти 

теорії мобілізації ресурсів: 

• Дослідження накопичення ресурсів (грошових і трудових) має 

вирішальне значення для розуміння діяльності суспільних рухів. 

• Накопичення ресурсів вимагає хоча б мінімальної форми організації 

– тому фокус на організаціях суспільних рухів. 

• Важливість участі з боку окремих осіб та організацій, що не входять 

до колективностей, які представляють суспільний рух. 

• Чутливість до важливості витрат і вигоди в поясненні індивідуальної 

та організаційної участі в діях суспільних рухів [48, с. 1216]. 

Оскільки дослідження, на які спираються автори, довели значущість для 

суспільних рухів їх організацій, то саме вони відтепер потрапляють в центр 

уваги дослідників. Окрім цього, прихильники цього підходу особливу увагу 

звертають на економічні фактори як на визначальні при побудові моделі 

функціонування суспільного руху. 
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Інша версія теорії мобілізації ресурсів – теорія політичного процесу. 

Всупереч економічному напряму, більша увага приділяється дослідженню умов 

та протіканню політичної боротьби. Її розробка пов’язана з іменами Чарльза 

Тіллі та Дуга МакАдама [див. 45; 62; 64].  

Звичайно, розробники цього напряму не відмовляються зовсім від 

важливості економічних чинників для аналізу протестної діяльності. Так, 

наприклад, в своїх статтях МакАдам неодноразово звертається до дослідження 

суб’єктивного сприйняття вигоди та ризиків від участі в діяльності суспільних 

рухів [47; 104]. Втім, вирішальна роль відводиться дослідженню структури 

політичних можливостей. Причинно-наслідковий зв’язок вказує на 

першочергову роль саме зміни структури політичних можливостей стосовно 

економічних факторів. 

Так, наприклад, ще на перших етапах дослідження суспільних рухів та 

колективної поведінки, Чарльз Тіллі, досліджуючи основні форми колективних 

дій, приходить до висновку, що зростання та спад різних форм колективних дій 

сильно залежить від змін у структурі політичних сил [80, с. 374]. Згодом Тіллі 

відмовляється від висунутих трьох форм колективних дій (конкурентної, 

реактивної та випереджаючої), оскільки такий підхід пов’язує з впливом теорії 

модернізації. А, як Тіллі сам зізнавався, після 1978 року “він викреслив 

залишки теорії модернізації зі свого аналізу” [76 , с. 267]. Втім, це ніяк не 

вплинуло на його погляди стосовно необхідності дослідження структури 

політичних можливостей, акцентуючи увагу на організаційних засобах та 

ресурсах, що доступні для різноманітних претендентів на владу [77, с. 429]. 

Більше того, відмова від розробки досить абстрактної теорії форм 

колективної дії призвела до значного внеску Чарльза Тіллі в сфері дослідження 

репертуарів протестних дій [82; 83]. 

Проаналізувавши зміну репертуару колективних дій у Великобританії у 

1758-1834 роках, Тіллі дає визначення протестних репертуарів як традиційних 

засобів, за допомогою яких пари акторів створюють та висувають претензії, що 

мають відношення до інтересів один одного [76, с. 265]. І якщо в попередніх 
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дослідженнях Тіллі описував вибір певного репертуару та форми дії як 

стратегічне рішення одного актору, то вже надалі він відштовхується від тези 

про взаємодію між двома та більше конфліктуючими сторонами [76, с. 267]. 

До речі, в одному з інтерв’ю наприкінці своєї наукової кар’єри  Тіллі 

висловив думку, що найочевиднішою та найуспішнішою була саме його ідея 

щодо протестних репертуарів, оскільки поєднувала в собі культурологічну 

позицію при аналізі колективного навчання в процесі інтеракції та наслідки 

історичного процесу боротьби, який обмежує те, як люди ставляться одне до 

одного кожного разу, коли висувають свої вимоги [107, с. 424]. 

Аналізуючи вклад теоретиків мобілізації ресурсів, можна зробити 

висновок, що вони окреслили основні теоретичні позиції, з яких і дотепер 

відбувається аналіз суспільних рухів та колективних дій. Відмовившись від 

соціально-психологічного ухилу та сконцентрувавши увагу на економічних, 

політичних можливостях та структурних умовах виникнення конфліктів, вони 

підготували підґрунтя для подальших методологічних пошуків та досліджень – 

як якісного історичного дослідження революцій [204; 79; 84], так і кількісних 

методів, у тому числі, побудови протестних каталогів [наприклад, див. 78]. 

Особливе значення для вивчення суспільних рухів та їх протестної 

діяльності має напрацювання Чарльза Тіллі, який не тільки розробив концепцію 

протестних репертуарів, але й вказав на необхідність фокусувати увагу 

дослідника не на “одиноких протестах”, а на вивченні взаємодіючих пар-

суперників – робітника та капіталіста, сільськогосподарських робітників і 

власників ферм та, власне, суспільних рухів та держави [74, с. 640]. 

 

1.3 Методологічні аспекти дослідження суспільних рухів – реляційний 

підхід та вивчення протестної активності 

 

Поступово (починаючи з кінця 90-х – початку 2000-х років) серед 

дослідників суспільних рухів починає розповсюджуватись ідея стосовно 

поєднання різних теоретичних концептів та підходів з ціллю поглиблення рівня 
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аналізу та уникнення основних слабких місць кожного із них окремо. Такий 

підхід отримав назву реляційного (relational approach). 

Загалом реляційний підхід протиставляє себе основним постулатам теорії 

раціонального вибору, аналізу нормативно-орієнтованої поведінки, 

інтеракціоністського підходу, а також аналізу статистичних зв’язків між 

змінними атрибутами окремих випадків [24]. В його рамках науковці 

намагаються усунути основні недоліки теорії мобілізації ресурсів, в першу 

чергу, - статичність досліджуваних структур. Та перейти до динамічного 

розгляду міжлюдських взаємодій із залученням як структуралістських 

(динамічних) аспектів розуміння соціальної структури, так і включити до 

аналізу фактори культури, ідеології, ідентичності – тобто спуститись на рівень 

агентності, не полишаючи уваги структур. 

При цьому агентність визначається як “втягнення соціальними діячами 

їхніх різних контекстів дії, втягнення, яке водночас відтворює та трансформує 

ці структури в інтерактивній відповіді на проблеми, що ставляться змінними 

історичними ситуаціями” [24] 

Згідно загальноприйнятому (у певному сенсі оптимістичному) погляду, 

реляційний підхід дає значно краще розуміння причин та наслідків соціальних 

інтеракцій, ніж структуралістський, феноменологічний, раціоналістський або 

культурний підхід поодинці [62, с. 581] 

Одними із основних розробників реляційного підходу для дослідження 

суспільних рухів є вже неодноразово згадувані Ч.Тіллі, Д.МакАдам та 

С.Терроу. В своїй книзі “Dynamics of Contention” вони розглядають декілька 

механізмів, які допомагають пояснити політичний процес та напрямок 

політичного розвитку. Серед них – включення до аналізу впливу зовнішнього 

середовища, когнитивного та реляційного аспекту.  

Зовнішнє середовище представляє собою зовнішньо генерований вплив на 

соціальне життя – зміни в законодавчій системі, економічне або демографічне 

зростання (падіння). Когнітивні механізми представляють собою те, як в 

колективній уяві та на рівні політичних зобов’язань передбачається можливість 
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трансформацій. Вони підкреслюють важливість саме інтерпретації окремого 

епізоду конфлікту. Що стосується реляційного механізму, саме він фокусує 

увагу на коаліційних, організаційних та мережевих шляхах, що роблять 

можливими альянс між різними політичними, соціальними, економічними та 

культурними агентами [64]. 

Аспектом, який уможливлює використання реляційного підходу в рамках 

мережевого дослідження суспільних рухів є звернення уваги на дієву сторону, а 

саме, на реалізацію конфліктної орієнтації суспільного руху, себто, на його 

протестну діяльність. 

З самого початку дослідження суспільних рухів актуалізується питання 

конфлікту та відкритої соціальної дії (іноді навіть боротьби) на захист своїх 

прав або заради досягнення поставлених цілей. 

М.Діані та І.Бісон неодноразово підкреслюють, що протест є відмінною 

рисою суспільних рухів [19]. Оскільки протестна дія, з одного боку, дає 

можливість суспільному руху “заявити про себе” та про свої цілі і наміри, а, з 

іншого боку, протестна діяльність є однією з активностей, що дає змогу 

учасникам рухів навчатися й обмінюватися ідеями та діяти на їх основі. Через 

участь у такого роду активностях “люди не тільки вивчають ідеологію руху і 

демонструють свою відданість справі, а й налагоджують і відновлюють 

стосунки одне з одним” [182, с. 281]. 

Дослідження протестної діяльності дозволяє зробити припущення як щодо 

простору конфліктних ідей та настроїв у суспільстві, так і стосовно 

ефективності каналів зворотнього зв’язку між суспільством і державою. Деякі 

дослідники вважають, що протест (масовий мітинг протесту) виступає в ролі 

єдиного ненасильницького засобу політичного тиску [216].  

Окремо виділяють також цикли політичних протестів як “сукупність всіх 

масових акцій громадського і політичного протесту, реакція на неї держави та її 

соціальних інститутів та його результат, котрий може полягати в зміні 

політичної організації суспільства, його інститутів тощо, або, навпаки, в її 

закріпленні та посиленні” [216]. 
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В рамках прикладних досліджень суспільних рухів можна часто побачити 

використання показників протестної діяльності. Наприклад, в рамках 

дослідження профспілкових (в тому числі, робітничих) рухів, та їх страйкової 

активності, існує перелік загальноприйнятих показників. Це - кількість 

втрачених робочих днів, кількість учасників та чисельність страйків на рік. Для 

здійснення порівняльного аналізу між країнами найбільшого розповсюдження 

набули наступні індикатори: “норма днів простою” (час, що фактично 

витрачається кожним працівником на страйк кожного року) та “клас страйку” 

(співвідношення кількості страйкарів до кількості найманих робітників). Ці два 

індикатори дають картину масштабності впливу страйку. Зібрані разом, вони 

складають початковий індекс здатності до страйку, що виражають відносне 

значення трудових конфліктів в суспільстві. Для порівняння відносної здатності 

до страйку європейських країн був запропонований ще один – структурний 

індекс здатності до страйку. Він будується на основі двох інших індикаторів: 

індикатору ступеню мобілізації (середнє число працівників, залучених в кожен 

конфлікт) та індикатору визначення ступеня страйку (середній час, що 

витрачається на страйк кожним страйкарем). Окрім наведених показників, що 

дають можливість отримати уявлення про кількісну сторону трудової 

протестної сфери, в рамках інших досліджень (переважно з використанням 

якісних методів збору та аналізу даних) вивчаються такі характеристики, як 

масштабність, інтенсивність та “глибина” трудових конфліктів.  

У випадку дослідження страйкової активності можна побачити, що 

протестна активність розглядається скоріше як один із атрибутів суспільного 

руху. Є й протилежний підхід, що передбачає по суті ототожнення протестної 

активності (та навіть протестних настроїв) із існуванням суспільних рухів. 

Такий підхід ліг в основі дослідження групи із трьох авторів у 2008 році. Вони 

здійснили спробу довести існування “суспільства соціальних рухів” (social 

movement society), спираючись на дані світового дослідження цінностей за 1990 

рік. На основі аналізу матеріалів інших досліджень, вони взяли на озброєння 

гіпотезу про кореляцію між рівнем протестного потенціалу, що вимірюється у 
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анкеті, та реальними протестними діями. А основний висновок полягає у 

підтвердженні факту впливу індивідуальних та макроструктурних (політичного, 

економічного, культурного) факторів на протестний потенціал і, як наслідок, на 

появу і розбудову “суспільства соціальних рухів”, в якому протест стає 

рутинним шляхом реалізації політичних переговорів. 

Такий підхід здається не надто обґрунтованим, оскільки нехтує 

можливістю організаційної та політичної протестної активності без звернення 

до загальних для учасників цінностей та цілей та із невизначеним опонентом. 

Але він є маркером поширених сьогодні теоретичних підходів. 

Отже можна сказати, що протестна активність суспільних рухів дійсно є 

важливим елементом, що знаходиться в центрі уваги дослідників та 

репрезентує один із напрямів здійснення дослідження з позицій реляційного 

підходу. Оскільки саме протестна діяльність поєднує структурні 

характеристики руху із його агентністю та саме в рамках протестів суспільний 

рух розкриває (майже) всі наявні у нього ресурси – ідеологію, стратегію, 

масовість, комунікаційний потенціал та різні типи ресурсів. 

 

1.4 Актуалізація мережевого характеру суспільних рухів 

 

Ще у 1968 році під час своєї промови на честь 20-річчя журналу “The 

Guardian”, Г.Маркузе висуває гіпотезу, що традиційні організаційні форми, як, 

наприклад, парламентська партія, застаріли. “Я не бачу ніде жодної партії, яка 

дуже швидко не стала б жертвою всезагальної, тотальної політичної корупції, 

що пронизує весь політичний світ. (…) Те, що можна, здається, протиставити 

цим формам, - це абсолютно відкрита організація, розсипана на малі, в 

найвищому ступені гнучкі та автономні групи, що діють усюди на місцях” 

[180]. 

Схожі ідеї, але вже не з ідеологічних, а зі свої теоретичних поглядів, 

висловлює М.Олсон, коли говорить про більшу організаційну внутрішню 
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ефективність саме малих груп з їх чітким контролем та тісними зв’язками між 

усіма членами. 

Втім, незважаючи на те, що федеративний або союзницький тип 

організацій і рухів давно визнається як доволі ефективна модель 

функціонування та досягнення поставлених цілей, системне дослідження 

мережевої сутності міжорганізаційної структури взаємодій довго залишалось 

поза увагою дослідників. 

Хоча, як це можна помітити, саме в рамках різних напрямів теорії 

мобілізації ресурсів були створені всі передумови для актуалізації дослідження 

мереж. 

Так, наприклад, згідно дефініції Ч. Тіллі, суспільні рухи – це, в першу 

чергу, специфічна форма боротьби – усталеної, національної (або хоча б 

нелокальної) з позицій розуміння репертуару колективної дії” [19, с.303]. В той 

же час, саме розуміння репертуарів колективної дії передбачає не стільки 

дослідження індивідуальних протестів, скільки “засобів взаємодії між парами 

або великими наборами акторів” [19, с. 265] (курсив мій). Необхідність 

дослідження взаємодії на різних рівнях та серед представників різних 

соціальних класів та носіїв відмінних соціальних ролей і позицій Ч. Тіллі 

підкреслює і тоді, коли вказує на “необхідність фокусувати увагу дослідника не 

на “поодиноких протестах”, а на вивченні взаємодіючих пар-суперників – 

робітника та капіталіста, сільськогосподарських робітників і власників ферм та, 

власне, суспільних рухів та держави” [74, с. 640]. До цього також варто додати 

те, що саме в рамках теорії мобілізації ресурсів починають, окрім відзначення 

особливої ролі набору інтеракцій, поєднуватись як здобутки теорії раціональної 

дії, так і концепти різних типів капіталів, якими володіють суспільні рухи.  

Додаючи до вищезазначеного тезу Маріо Діані (одного із провідних 

теоретиків мобілізації ресурсів, що працює в рамках саме мережевого підходу), 

що “великомасштабні колективні дії завжди були організовані мережевим 

способом, а мережева природа суспільних рухів вже давно підкреслювалась 
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різними дослідниками” [20, с. 223–235], маємо підґрунтя для подальшого 

розвитку мережевого концепту в рамках досліджень суспільних рухів. 

Звернення до концепту мереж швидко переросло стадію “уточнення” теорії 

та почало активно розвиватись в самостійному напрямі. В першу чергу, це було 

пов’язано з тим, що розгляд суспільних рухів як специфічної форми мережевої 

організації, приписує мережі більш центральну роль, ніж це зазвичай робили 

представники класичних теорій суспільних рухів (в тому числі, теоретики 

політичного процесу та мобілізації ресурсів) [19, с.303]. Навіть більше – 

мережева сутність, що постає в самому центрі досліджень, стає основою для 

висування нових гіпотез, розробки нових програм досліджень та використання 

інакших методів для аналізу отриманої інформації. 

Окрім цього, мережевий концепт при розумінні та дослідженні суспільних 

рухів, сприяв поглибленню реляційного підходу та, як зазначив Ф.Пессі, саме 

використання мережевого концепту дозволяє інтегрувати структуралістський та 

раціоналістський підходи досліджень. Особливо яскраво це можна 

проілюструвати на прикладі дослідження процесу залучення нових учасників 

до суспільного руху. Структуралістський підхід, як відомо, акцентує в першу 

чергу увагу на ідентичності, цінностях та соціальні мережі, що або посилює, 

або стримує участь в суспільному русі. Раціоналістський підхід же, навпаки, 

ставить в центр уваги людський фактор. Але можна помітити, що насправді ці 

два підходи не стільки конфліктують, скільки, навпаки, доповнюють один 

одного, оскільки репрезентують два різні етапи процесу індивідуальної участі в 

суспільному русі [60, с.22-23]. 

Так само це проглядається на рівні прийнятого в рамках даного 

дослідження визначення суспільного руху. З одного боку, у визначення 

суспільного руху закладено концепт ідентичності як базису для колективної дії 

та роботи в межах усталених коаліції і об’єднань. З іншого боку, суспільний 

рух передбачає існування міжорганізаційної взаємодії, різних видів слабких і 

сильних зв’язків всередині мережі та можливість виділення та аналізу окремих 

кластерів в мережі. Отже, саме визначення суспільних рухів з позицій 
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мережевого підходу включає в себе інтенцію до поєднання різних теоретико-

методологічних підходів. 

Загалом, реляційний підхід при мережевих дослідженнях суспільних рухів 

пропонує ідею, що не існує заданої та фіксованої “мережевої структури”, і що 

мережа не є лише відображенням структуральних соціальних взаємодій, але 

також формується діями суспільних рухів. В рамках цього підходу також 

підкреслюється важливість впливу культурних факторів на конструювання та 

зміну мережі [37, с.13].  

Таким чином, в рамках реляційного підходу під егідою мережевого 

підходу можуть поєднуватись кількісний підхід із якісним, а 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. 

Хоча, звичайно, поки що в рамках переважної кількості мережевих 

досліджень суспільних рухів переважає саме структуралістський підхід із 

використанням кількісної стратегії дослідження мережевих стосунків. Це 

можна підтвердити та продемонструвати, спираючись на наступний перелік 

“доказів”: втрата майже всіх атрибутів при поясненні мережевих зв’язків; 

фокус на формі мережі – всупереч змістовному дослідженню наявних зв’язків 

(підтвердженням є цікаве спостереження, що більшість мережевих досліджень 

при вивченні зв’язків не йдуть далі їх типологізації або розмежування на слабкі 

та сильні); розповсюдженість припущення, що соціальна взаємодія обумовлює 

атрибутивні характеристики та поведінку; та переконаність, що соціальні 

мережі обов’язково репрезентують стабільні структурні характеристики та риси 

[100, с.56-57]. 
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Висновки до розділу 1 

 

Незважаючи на відносно нетривалу історію досліджень суспільних рухів, 

становлення соціологічного розуміння цього явища пройшло декілька етапів. 

Якщо з самого початку в центрі уваги знаходилась девіантна сутність 

суспільних рухів, згодом інтерес науковців перемістився від (девіантних) 

наслідків діяльності рухів до, власне, причин їх появи в суспільному просторі. 

Таким чином соціальні науки почали шукати пояснення для існування цього 

соціального явища, яке не тільки об’єднує велику кількість індивідів, проте 

також має на меті зміну спільного простору та його правил функціонування. 

Одним із пояснень (запропонованим представниками теорії відносної 

депривації) стала наявність специфічних цінностей та очікувань учасників 

суспільних рухів та соціальних протестів. З часом до нього приєднується 

аргумент раціональності індивідів, таким чином розвиваючи соціальну теорію в 

новому напрямку, проте заганяючи розуміння складної системи суспільних 

рухів до активованої суми індивідуальних обурень.  

Із розвитком соціологічної думки народжується нова теза впливу 

зовнішнього середовища на особливості існування та функціонування 

суспільних рухів. Вона стала одним із важливих кроків на шляху утвердження в 

сучасних академічних колах декількох основних характеристик та 

особливостей суспільних рухів. Вони передбачають для пояснення суспільних 

рухів об’єднання декількох рівнів – рівня індивідуального (як, наприклад, 

наявність процесів обміну та індивідуальних стосунків всередині руху), 

колективного (організаційне відтворення, міжорганізаційна взаємодія, 

визначені спільні опоненти та ідентичність) та макро рівня (умови існування 

руху, визначені особливістю системи, до якої вони інтегровані). 

Ця багаторівневість та актуалізація процесів обміну, що відтворюють 

зв’язки як на одному рівні, так і між ними, актуалізувала мережевий підхід до 

дослідження суспільних рухів. І якщо раніше парадигма мобілізації ресурсів (в 

межах якої і зароджується мережевий підхід) фокусувала свою увагу на 
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"організаційному мікрорівні" [208], то останні публікації серед її теоретиків 

свідчать про поступовий відхід від лише мікро-рівня, із зосередженням уваги на 

мережевих міжорганізаційних взаємодіях, що обумовлюють протестний 

потенціал суспільних рухів та перетворюють організаційні альянси на акції 

масових протестів із єдиною ідентичністю.  

Тому, зважаючи, на поставлену мету та завдання даного дослідження, було 

обране визначенням суспільного руху як мережі неформальних взаємодій між 

великою кількістю індивідів, груп або асоціацій, що залучені до політичного 

або культурного конфлікту, на основі загальної колективної ідентичності. (За 

умови, що нами використовуватиметься реляційний (на відміну від 

номінального) критерію визначення меж суспільного руху). Передбачається, що 

саме такий підхід здатен врахувати всі рівні – без зсуву до дослідження цілей 

кожного окремого учасника або, навпаки, нівелюючи значення індивідуального 

впливу.  

Дане визначення, як було продемонстровано, стає не стільки інструментом 

для максимального обмеження досліджуваної області, але, скоріше, сприяє 

релятивізації досліджень та залученню для кожного окремого кейсу певного 

набору підходів, що, хоч і наділяє особливою роллю особистість дослідника 

(тим самим частково уможливлюючи певну упередженість), втім, сприяє 

поглибленню розуміння досліджуваного кейсу та “легітимізує” залучення 

інструментарію мережевого аналізу.  

Такий теоретико-методологічний підхід до розуміння суспільних рухів ще 

більше актуалізується в умовах, коли суспільний рух передбачає обов'язково 

створення організаційного простору свого відтворення. Незважаючи на 

мережевий характер сучасних суспільних рухів, організації (які, як часто 

зауважують дослідники, не обов'язково мають супроводжувати суспільний рух) 

складають часто ядро суспільного руху, виступаючи фактором, що сприяє його 

раціоналізації, підтримці ідентичності та транслюванню цілей. 

Проте незважаючи на зростання популярності даного реляційного підходу, 

було продемонстровано, що більша частина емпіричних досліджень все ще 
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керується переважно підходом структуралістським. Хоча саме реляційний 

підхід передбачає усунення основних недоліків теорії мобілізації ресурсів (в 

першу чергу – статичності досліджуваних структур) та перехід до динамічного 

розгляду міжлюдських взаємодій із залученням структуралістських (але 

динамічних) аспектів розуміння соціальної структури. 

Одним із “виходів” із подібної ситуації було обрано поєднання кількісного 

структуралістського підходу із дослідженням протестної діяльності суспільних 

рухів – як певної форми його самоствердження, взаємодії та впливу на державні 

інститути, “офіційних опонентів” руху, масову свідомість / сприйняття та 

ідентифікацію його членів та, власне, як характерної риси всіх суспільних 

рухів, особливістю їхнього існування.  

Таким чином обраний теоретико-методологічний підхід актуалізує 

мережеві методи дослідження та сприяє максимально повному охопленню 

досліджуваного соціального явища з можливістю об’єднання структурного та 

діяльнісного (реляційного) підходів. 
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РОЗДІЛ 2  

МЕРЕЖЕВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНИХ РУХІВ 

 

2.1 Визначення основних понять 

 

При дослідженні витоків поняття “мережі” в соціології варто в першу 

чергу мати на увазі, що воно прийшло до гуманітарних наук із технічної галузі. 

А отже сам термін мережі з самого початку частіше за все виступає по суті 

своїй метафорою, що значною мірою ускладнює його використання в наукових 

цілях. 

Втім, метафорична сутність мережі сприяла популяризації терміну серед 

абсолютно різних соціологічних теорій. При чому часто ці теорії скоріше 

конфліктують, аніж доповнюють одна одну, а використання ними схожої  

(мережевої) термінології часто призводить до недосвідченого “нашарування” 

різних поглядів при аналізі окремого кейсу. 

Так, наприклад, в одному із свіжих номерів “Журналу досліджень 

соціальної політики” була опублікована стаття Є.Нім ““Игрушко митингуэ”: в 

пошуках теорії медіатизації громадського протесту”, де авторка розглядає 

феномен наномітингів з позицій різних теорій [Ним Е. “Игрушко мітінгуе”]. 

Звертає на себе увагу та частина статті, де з різних сторін відстоюється думка, 

що ланцюг описуваних протестних подій мав мережевий характер – як би ми не 

трактували поняття “мережі”. Там і інтернет-мережа, яка стала інструментом 

організації та реалізації протесту, і іграшки як актанти акторно-мережевої теорії 

Б.Латура, і ризоматичний простір протесту з його мережевою структурою. 

Описуючи частину теорії Б.Латура, де він відходить від поділу на 

матеріальне і нематеріальне і надає можливість іграшкам стати в один ряд з 

активістами і журналістами, авторка статті приймає латурівське визначення 

мережі як “пов'язаного ряду дій, кожен учасник яких розглядається як 

повноцінний посередник” [178, с. 181]. 
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Іншим прикладом метафоричного сприйняття мережі, включеного до 

статті, є концепція “ризоми” Ж.Дельоза та Ф.Гваттарі, яка уособлює в собі 

корневище, що хаотично переплітається. Нелінійне, множинне, гетерогенне, 

децентроване і неієрархічне - саме такі риси уособлюють особливість ризоми та 

авторкою представлені як характерні риси протестного руху в Росії та Білорусі. 

І, власне, звертаючись до здобутків теорії М.Кастельса, Є.Нім описує 

протестний рух як організовану мережу, вибудовану вздовж “силових ліній 

медіа мереж” [184, с. 62] 

Проаналізувавши матеріал статті, стає зрозумілим, що за умови 

метафоричного характеру терміну мережі та використовуваного авторкою 

підходу, що включає всі співзвучні теорії мереж, Б.Латур може опинитися 

поряд з М. Кастельсом або (взявши до уваги погляди М. Кастельса) навіть з 

Б.Веллменом, всупереч його (Латура) відвертому нехтуванню мережевим 

аналізом, бо його прибічники “вірять в те, що світ складається з ліній і точок” 

[178, с. 187] і в “світ, що складається з соціальних груп, товариств, культур, 

правил або якихось інших графічних символів, придуманих ними для надання 

сенсу своїм даним” [187, с.187]. 

Якщо ж звертатись саме до мережевого підходу як до напряму в рамках 

структуралістського підходу, мережа постає перед нами як набір вершин 

(акторів) із системою зв'язків, що їх сполучають. При цьому під зв'язками 

розуміються “не тільки комунікаційні взаємодії між акторами, але й зв'язки 

стосовно обміну ресурсами і діяльністю, включаючи конфліктні стосунки” 

[213, с.109]. В якості вершин, в свою чергу, можуть виступати як окремі 

індивіди, так і колективні актори (соціальні групи, організації, держави тощо). 

Втім, варто зазначити, що в більшості робіт, в яких досліджуються 

соціальні мережі, зазвичай відсутня чітка їх дефініція, що пов'язане з 

виключним емпіричним характером концепту мережі та його 

пристосовуваністю до вимог кожного окремого дослідження [133]. 

Так, наприклад, з позицій комунікаційного підходу мережева структура 

визначається, як така, що “не містить нічого окрім зв’язку та вузла”. При цьому 
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під зв’язком варто розуміти “широкий спосіб взаємодії між елементами за 

допомогою лише їм притаманною особливістю: знанням “коду”. Сам “код” – це 

фактично інтенція до взаємодії за допомогою комунікації, що відбувається в 

місці “вузла”. А “вузол” в такому випадку виявляється чистою формою 

можливості до взаємодії [186, с.108]. 

Виділяють наступні онтологічні властивості мережі: фрактальна 

(подрібнена) структура; фрактальність не перешкоджає цілісності мережі; 

властивість автомодельності; багатоцентровий характер мережі; 

багаторівневість мережевих зв’язків; наявність кордонів або “скелету” [114, 

с.116].  

Концепт мережі на сьогоднішній день є достатньо розбудованим та може 

виступати у вигляді предмету та об’єкту дослідження, тому, на нашу думку, 

вивчення соціальних мереж слід виокремлювати у самостійну сферу 

дослідження. Але оскільки дослідження мереж вперше набули своєї наукової 

популярності на Заході, і з того часу дана методологія проходить через 

довготривалий і ускладнений процес адаптації та включення до вітчизняної 

науки, можна побачити неоднорідність використання різних варіантів 

перекладу термінології та надання їм різного змісту. 

Серед публікацій на пострадянському (україно- та російськомовному) 

академічному просторі можна побачити використання таких словосполучень, 

як “мережний аналіз” [182], “соціальний мережевий аналіз” [139], “аналіз 

соціальних мереж” [210] та “мережевий підхід” [179; 183; 114]. Часто ці 

поняття розглядаються як синонімічні, втім, заглиблюючись в їх зміст, це 

видається не надто коректним.  

Взагалі поняття “аналізу соціальних мереж” є прямим перекладом назви 

напряму досліджень в англомовній літературі (social network analysis), в центрі 

уваги яких знаходяться, власне, соціальні мережі. Оскільки розуміння “аналізу” 

є вужчим за “дослідження”, пропонується відмовитись від “аналізу соціальних 

мереж” на користь “досліджень соціальних мереж”. У той же час, як зазначає в 

своєму дисертаційному дослідженні Г.Градосельська, “існуючі методи “аналізу 
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соціальних мереж” можуть застосовуватись у соціологічних дослідженнях, 

об’єктом яких є не соціальні мережі, а, наприклад, мережі понять. У таких 

випадках використання терміну “аналіз соціальних мереж” не вбачається 

коректним” [133]. 

Що стосується мережевого аналізу, він включає в себе набір методів та 

методик, розроблених для дослідження мереж, та включають в себе основні 

здобутки теорії графів, теорій систем та побудови імітаційних моделей. При 

цьому досліджуватись можуть не обов'язково соціальні мережі. 

Саме тому на сьогодні найбільш поширеним є застосування концепту 

“мережевого підходу”, який відображає особливий напрям в стратегії 

соціальних досліджень. Як зазначає Е.Метелева, мережевий підхід – це “підхід, 

що задає принципи дослідження соціокультурних явищ і процесів (…) як 

несистемно організованих цілісностей. Кожний елемент в такій цілостності 

може виконувати декілька ролей (мати декілька функціональних значень) в 

певні моменти часу, або грати різні ролі в різні моменти часу та має можливість 

полишати мережу без шкоди для її життєздатності” [183, с. 72].  

При цьому зазвичай передбачається, що кожна вершина мережі володіє 

певною мережевою владою, яка частіше за все дає можливість впливати на інші 

елементи мережі (їх поведінку, ресурси, цінності тощо). 

Цікавим є те, що, незважаючи на наявність особливої стратегії до 

дослідження соціальної реальності та власного методологічного апарату, 

мережевий підхід так і не набув якостей теорії. 

Баррі Веллмен – один із тих, хто активно сприяв інституціоналізації 

мережевого підходу, його розповсюдженню в світовій академічній спільноті, 

впродовж всього свого життя намагається затвердити за мережевим підходом 

статус всезагальної мережевої теорії, яка б змогла дати системне бачення 

процесів, що відбуваються у сучасному суспільстві. Саме він став тим, хто 

активно розробляв термінологічний словник мережевого підходу та поширював 

мережеві досліджені на різні сфери суспільного життя. Так, наприклад, в 1973 

році Веллмен ввів в соціологію поняття “мережеве місто”, в 1983 – “мережа 
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мереж”, в 2000 році – “мережевий індивідуалізм” та, власне, разом із Кейт 

Хемптон став першим, хто використав термін “глокалізація” (як поєднання 

глобальних зв’язків та локальної активності) при обговоренні мереж взаємодій, 

можливих завдяки розвитку комп’ютерних технологій [10]. 

Втім, його починання так і не завершились успіхом. Виявилось, що всі 

спроби об’єднати такі різні за своєю суттю напрями досліджень (від світ-

системного аналізу до дослідження суспільних рухів) були полишені, і 

колективні монографії, в яких Веллмен виступав головним редактором, 

опубліковані вже у 2000-х роках, скоріше демонструють набір різних 

мережевих підходів, аніж різні сторони єдиної теорії. Саме тому, хоча 

мережевий підхід вже має піввікову історію, він все ще залишається скоріше 

“підходом”, аніж “теорією”. 

Зважаючи на фокус даного дослідження, мережевий підхід стає у нагоді 

для дослідження (мережевої) структури, яка в даній роботі передбачає 

виокремлення міжорганізаційних зв’язків та визначення окремих (латентних) 

кластерів в результаті застосування інструментарію мережевого аналізу до 

даних про взаємодію між агентами. Даний тип структури передбачає 

відсутність вертикальних зв’язків (в традиційному їх розумінні) але із 

можливістю виокремлення центральних агентів та груп (що відбувається на 

основі визначених нами, а не правилами поля, неформальних критеріїв). 

В рамках дослідження стає продуктивним симбіоз теорії поля П.Бурдьє та 

мережевого підходу. Цей симбіоз частково перегукується з позицією самого 

Бурдьє, який в аналітичних термінах визначає поле “як мережу чи як 

конфігурацію об'єктивних відносин між позиціями” [122, с.54]. Сам теоретик 

неодноразово вступав у дискусію з представниками мережевого підходу, 

частково розділяючи їх візію першочерговості соціальних відносин («Я міг би 

переформулювати відому формулу Гегеля і сказати, що реальність є 

відносинами і що справді існує в світі – так це відносини. [122, с.54]). З іншого 

боку, Бурдьє не розділяв схильності загостряти увагу лише на аналізі 

конкретних зв’язків (між агентами чи інституціями) і потоків (інформації, 
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ресурсів, послуг тощо) – чим “грішили” представники мережевого підходу. 

Натомість, “завданням науки є виявити структуру розподілу типів капіталу, що 

визначає структуру індивідуальних чи колективних настанов на основі 

інтересів і диспозицій” [122, с.70].  

Завдячуючи науковому доробку Бурдьє в сфері соціального (та інших) 

капіталів у нас з’являється можливість використати розуміння протестного 

поля як структурного простору відносин, із значною вагою соціального 

капіталу, який з’являється і нарощується в результаті міжорганізаційних 

зв’язків-взаємодій в умовах протестної активності. А структура протестного 

поля, в свою чергу, розуміється як мережа позачасових (себто не 

одномоментних) протестних міжорганізаційних зв’язків. 

 

2.2 Передумови становлення мережевого підходу 

 

В наукових колах є декілька суджень щодо історичних передумов 

виникнення мережевого підходу як окремої самодостатньої дослідницької 

стратегії.  

Звичайно, певні його елементи можна віднайти ще у працях класиків 

соціології. Наприклад, поняття “мережі соціальних взаємодій” зустрічається ще 

у П.Сорокіна, а ідею о соціальній морфології Дюркгейма можна вбачати як 

теоретичне підґрунтя до формування мережевого підходу. Втім, дослідники 

виділяють три основні наукові традиції, які стали базою для заснування, 

розповсюдження та поглиблення аналізу соціальних мереж. Серед них: метод 

соціометрії, що розроблявся на основі теорії графів, дослідження групової 

динаміки та сутності “клік” та роботи вчених-антропологів, які використали 

досягнення двох попередніх підходів для дослідження структури суспільних 

взаємодій у традиційних суспільствах.  

Отже, першим кроком на шляху подальшого розвитку мережевого підходу 

стали соціометричні дослідження. Їх засновник Джейкоб Морено вважав, що 

соціометрія – це “теорія суспільства, в якій стосункам між людьми відводиться 
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панівна роль; власне, роль, яку вони завжди, хоч і імпліцитно, займали в 

соціальних науках” [51]. Основним досягненням Морено є розробка методу 

побудови соціограми – графічного відображення соціальної конфігурації. 

Відображення, в якому кожен індивід постає “крапкою”, а його взаємодії з 

іншими людьми – “лініями”. Така модель поступово набула статус класичної, 

змінився лише рівень аналізу та математичний апарат. 

Сьогодні можна легко віднайти відмінності між понятійним апаратом та 

методологічними аспектами соціометрії та мережевих досліджень. Серед них, 

наприклад, розуміння маргінальності. В теорії соціальних мереж маргінал – це 

індивід, що не взаємодіє із іншими членами групи, в той час як в соціометрії 

маргінал – це індивід, що не має позитивних виборів, що, однак, не виключає 

взаємодії із ним [213, с. 110]. 

Ще одним кроком до появи мережевого підходу стали праці дослідників 

Алекса Бейвласа та Харольда Левіта, які експериментальними способами 

досліджували малі групи. Хоч засади їх роботи досить близькі до 

соціометричного підходу, втім, саме вони вперше почали досліджувати мережу, 

що складається не із індивідів, а з їх соціальних позицій. В їх працях вперше 

актуалізується питання центральності положення різних акторів в мережі. 

Найближчими до сучасного мережевого аналізу стали праці антропологів, 

які досліджували структуру традиційних суспільств. Серед найвідоміших 

представників – А.Р.Радкліф-Браун, К. Мітчел, Ф. Нейдел та ін. Саме вони 

вперше провели ґрунтовну концептуалізацію мереж та їх структурних 

властивостей. А.Р.Радкліф-Браун, наприклад, один із перших в антропологічній 

традиції почав схилятись до відмови від поняття “суспільства” як органічної 

одиниці і намагався більше оперувати такими поняттями, як “соціальні 

системи” і “мережі соціальних взаємодій”. Соціальні відносини він наділяв 

позаіндивідуальним характером та уявляв у вигляді порожньої матриці. 

Соціальна структура, в свою чергу, згідно візії Радкліф-Брауна, представлялась 

зовсім “не як абстрактна та безтілесна мережа суспільних відносин, а як 
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матеріально втілена у природньому фізичному просторі конфігурація контактів 

і взаємодій” [194, с.372-375]. 

Загалом антропологічні дослідження, незважаючи на свій вклад у розробку 

мережевого концепту, все ж були спрямовані на дослідження інших питань, 

аніж в рамках мережевого підходу. Так, наприклад, соціальні антропологи 

вважали, що мережі вимірюються не структурними ролями, але самі по собі є 

культурними конструктами, що мають бути досліджені [139, с.91]. 

Значний зсув у розробці мережевого підходу відбувся у 70-х роках, коли у 

Гарварді збирається група соціологів, які фокусують свою увагу на розробці 

математичних моделей для дослідження соціальних структур будь-якого типу. 

Їх не поєднувало жодне теоретичне підґрунтя, а, скоріше, цікавило алгебраїчне 

відображення глибинних структурних взаємодій.  

Як неодноразово відзначав один із “студентів” того періоду Б.Веллмен, 

саме в атмосфері цього університету стало можливим створення та 

вдосконалення його власної мережевої теорії. Бо вже на той момент серед 

молодих амбіційних викладачів популяризувалась думка про те, що світ 

скоріше складається із мереж соціальних відносин, аніж соціальних угрупувань 

(“little boxes”) [98]. Серед тих, хто особливо вплинув на становлення 

“мережевої школи” можна виділити двох соціологів, відомих навіть в 

українському академічному просторі. Це Гарісон Вайт та вже неодноразово 

згадуваний Чарльз Тіллі. 

Гарісон Вайт є вагомою фігурою, що активно сприяла появі та 

подальшому розвитку мережевого підходу. Переїхавши в 1963 році із Чикаго, 

Вайт обіймає посаду асоційованого професору соціології у Гарварді та стає 

ключовою фігурою у описуваній “Гарвардській революції”. Сам Вайт є одним 

із тих науковців, який не обмежує себе рамками однієї науки, свідченням чого є 

докторський ступінь як із соціології (отриманий в Принстонському 

університеті), так і з теоретичної фізики (захищений в Массачусетському 

технологічному інституті) [65]. Міждисциплінарність стала поштовхом до його 

спроб алгебраїчного моделювання соціальних відносин. Втім, революційним 
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для гарвардської спільноти виявився не сам підхід Вайта, але та кількість 

студентів, яка зацікавилась підходом Вайта та почала розвивати його у своїх 

працях. Відомо, що досліджуваний Вайтом феномен “структури кумулятивних 

ролей” напряму вплинув на вибір Веллменом теми його дисертаційного 

дослідження.  

Ще одним викладачем був Чарльз Тіллі. Соціолог світового масштабу, чий 

внесок важко переоцінити. У одному із есе, присвячених Тіллі, опублікованих в 

журналі “The American Sociologist” після його смерті, Вівіан А. Зелізер згадує, 

як він із задоволенням подумки порівнював свій підхід до творчої роботи із 

Моцартовим. Маючи на увазі сприяння розвитку великої кількості іноді зовсім 

різних сфер науки [107]. Серед них – як соціологія суспільних рухів, історична 

соціологія, так і менш відомі його роботи із дослідження культури та 

фемінізму.  

Під вплив “Гарвардської революції” із розповсюдження мережевого 

підходу до дослідження суспільства потрапив не тільки Б.Веллмен, але ще 

багато відомих нам соціологів. Серед них особливе місце обіймає Марк 

Грановеттер, відомий завдяки його статті “Сила слабких зв’язків” [34; 35; 36], 

опублікованій у 1973р., в якій автор демонструє, що, незважаючи на 

невичерпний дослідницький інтерес до “сильних” зв'язків між людьми (як, 

наприклад, дружба або сімейна спорідненість), саме “слабкі” зв'язки відіграють 

основну роль при поширенні інформації, ресурсів або можливостей для 

індивідів – оскільки, виходячи за рамки малих груп, сприяють встановленню 

відносин між різними групами і спільнотами. Саме в цій статті він вперше 

спробував побудувати міст через “мікро-макро провалля” із цеглин аналізу 

соціальних мереж (мається на увазі конфлікт між дослідженнями мікрорівневих 

інтеракції та структур макрорівня [36]). 

Підхід Грановеттера був певним чином продовжений Р.Бартом. Тільки 

якщо Грановеттер концентрував свою увагу на “слабких зв'язках”, то Барт 

пішов далі і заявив про необхідність вивчення “структурних дір”, 

представляючи ідею, що іноді відсутність зв'язків може виявитися більш 
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інформативною, аніж їх наявність. А поведінка в умовах конкуренції може 

розглядатися через призму (не)доступу різних гравців до цих самих “дір” [12]. 

Наприклад, фракції або групи в парламенті, які мають високі показники 

структурних дір, “можуть вести самостійну політичну гру, балансуючи між 

протиборчими силами в парламенті, при цьому вигідність їх структурного 

розташування полягає в тому, що вони практично непідконтрольні цим силам” 

[130]. 

Серед інших представників “Гарвардської революції” можна також 

виділити Мікаеля Швартца, більш відомого через його критику війни в Іраку 

[59] та Стенлі Мілгрема, який отримав високі рейтинги цитування завдяки 

дослідженню феномену “малих світів” та теорії шести рукостискань [50] (що 

несподівано стала у нас масово популярною завдяки російському новорічному 

фільму).  

Остаточне формування наукової спільноти навколо дослідження мереж 

відбувається разом із заснуванням в 1977 році в Торонто двома учнями Г. Вайта 

– Б. Веллменом та С. Берковіцем професійної асоціації вчених, зацікавлених у 

подальшій розробці методу аналізу соціальних мереж (INSNA – “International 

network for social network analysis”). Через деякий час з’являються 2 

спеціалізовані академічні журнали, присвячені мережам – “Connections” та 

“Social Network”.  

Отже, починаючи з дослідження стосунків у малих групах, мережевий 

підхід поступово набирав обсягів та розмаху. Не останню роль в цьому процесі 

зіграла можливість роботи з великими обсягами даних – із комп’ютеризацією 

соціальних наук поглиблювався і аналітичний апарат.  

На сьогоднішній день в світі розроблена достатня кількість програмного 

забезпечення для роботи із мережевими даними – починаючи зі створення бази 

даних, її детального аналізу та, власне, візуалізації. Серед найпоширеніших - 

Social Networks Visualizer (SocNetV), NetMiner, UCINET, Gephi, NodeXL та інші 

[6, с. 71–77]. Окрім того, для мережевого аналізу було розроблено декілька 
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пакетів на мовах програмування R (серед найпоширеніших пакетів – statnet, 

network, igraph, ggraph, RSiena) та Python (пакет NetworkX) 

 

2.3 Теорії соціального капіталу та мережеві дослідження 
 

Автор вже згадуваної роботи “Сила слабких зв'язків”, М. Грановеттер уже 

в більш зрілому віці використовує основи економічної антропології К. Поланьї і 

активно розвиває ідею укоріненості (“embeddedness”) економіки в соціальній 

структурі, протиставляючи її поняттю атомізованості і намагаючись заповнити 

розрив між недо- і пересоціалізованними поглядами сучасних соціологічної та 

економічної (особливо класичної і неокласичної) теорій. 

Залишаючись під впливом мережевого підходу, Грановеттер зазначає, що 

“в концепції вкоріненості підкреслюється роль конкретних міжособистісних 

відносин і їх структур (або “мереж”) при виробництві довіри і стримуванні 

шахрайства” [134, с. 52]. 

Через кілька років Дж. Коулман виступає з критикою позиції 

Грановеттера, називаючи його “недосвідченим функціоналістом”. 

Як зауважує Коулман, ідея Грановеттера “може бути розглянута як спроба 

представити в аналізі економічних систем соціальних організацій та відносин 

не просто структуру, яка виникає для здійснення економічних функцій, а 

структуру зі своїм минулим, сьогоденням і майбутнім” [165, с. 123]. Сам же 

Коулман вводить в постійний термінологічний словник економічної (і не 

тільки) соціології концепцію соціального капіталу - інструменту, який дозволяє 

“використання економічних принципів раціональної поведінки в аналізі 

соціальних систем, при цьому не обмежуючись розглядом економічних систем і 

виконуючи аналіз таким чином, щоб не випадала соціальна організація” [165, с. 

123]. 

Концепт соціального капіталу не можна назвати новим - вперше він 

з'являється в роботах Л.Ханіфан (ще в 1916 році), також використовується 

Дж.Джекобс в її книзі “Смерть і життя великих міст Америки”, що принесла їй 
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популярність. Але першим концептуальним опрацюванням категорії 

“соціальний капітал” по праву все ж вважається стаття Коулмана “Капітал 

соціальний і людський”. Якщо для раннього Коулмана соціальний капітал – це 

“будь-який прояв неформальної соціальної організації, який виступає як 

продуктивний ресурс для одного або більше акторів” [166, с. 41], і тоді ж він 

наводить приклади, що соціальним капіталом можуть бути як широка мережа 

друзів і знайомих, так і стійкі соціальні норми окремого співтовариства. То вже 

в цій статті, що побачила світ у 2000 році, Коулман розвиває ідеї, що 

соціальний капітал визначається своїми функціями, продуктивний за своєю 

природою і його походження пов'язане зі змінами у відносинах серед індивідів 

[165]. 

Варто відзначити, що в рамках мережевого підходу можна виділити дві 

позиції, які обумовлюють стратегію теоретизування і дослідження. Перша – 

позиція структурної еквівалентності, яка актуалізується за умови, що ми 

дивимося на мережу як на сукупність акторів і зв'язків між ними. Дана позиція 

активно перегукується з теорією Коулмана, який стверджує, що соціальний 

капітал є властивістю структури зв'язків між акторами. Тобто можна 

відзначити, що з цієї точки зору мережа і є по своїй суті соціальним капіталом. 

Більше того, Коулман не заперечує можливості організації виступати в 

ролі актора і, відповідно, володіти соціальним капіталом, у чому значною 

мірою перегукується з постулатами мережевого аналізу, де тип актора і якість 

зв'язків залежать скоріше від дослідницької логіки і фантазії, тим самим 

сприяючи “мережевізаціі” як мікро-, так і макросоціологічних досліджень. 

Ф. Фукуяма дає своє визначення соціального капіталу - представляючи 

його як “звід неформальних правил і норм, які поділяються членами групи і 

дозволяють їм взаємодіяти один з одним” [209, с. 129]. І тут він виявляється 

поруч із зовсім іншим, ніж у Коулмана, розумінням соціального капіталу, і, 

отже, демонструє другу позицію в мережевих дослідженнях – позицію 

концепції згуртованості, де мережа представляється сукупністю відносин і 

похідних від них практик. 
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Так, наприклад, цікавий підхід до вивчення соціального капіталу, на який 

звертає увагу Фукуяма, пропонує спробу виявлення його відсутності. В даному 

випадку немає ніякої аналогії з “структурними дірами” Барта, але швидше це 

хід “від противного” - прийняття припущення, що якщо соціальний капітал 

відображає присутність деяких корпоративних норм, то громадські аномалії 

(як, наприклад, рівень злочинності) свідчать про його відсутність або, точніше, 

дефіцит [209]. Що бачиться не цілком продуктивним, оскільки навіть в рамках 

визначеного рівня злочинності соціальний капітал може відігравати важливу 

роль у підтримці певних, нехай і девіантних на думку суспільства, норм. До 

того ж, як зазначає сам Фукуяма, подібно “звичайному” (економічному), 

соціальний капітал також має властивість в суспільстві розподілятися 

нерівномірно, що досить складно врахувати і осмислено використовувати при 

такому дослідницькому підході. 

Бачиться особливо “спантеличуючою” позиція Ф. Фукуями, що “ні 

соціологів, ні економістів використання терміну “соціальний капітал” аж ніяк 

не радує. Соціологи бачать в ньому ще одне свідчення підкорення громадських 

наук економікою, а економістам він представляється досить туманною 

сутністю, що насилу піддається (або зовсім не піддається) вимірюванню” [209, 

с. 132]. Подібного роду ставлення скоріше не обґрунтоване в сучасній 

соціології, оскільки поняття соціального капіталу, крім активного використання 

в рамках мережевого підходу, знаходить своє відображення і в інших теоріях, 

серед яких - соціальна “топологія” П.Бурдье. 

Поняття “соціального поля” (яке постає як мережу або як конфігурація 

об'єктивних відносин між позиціями [122, с. 54]), введене Бурдьє, 

представляється одним з найбільш характерних прикладів при розгляді мережі 

з позицій концепції згуртованості. 

Бурдьє виводить поняття соціального капіталу нарівні з трьома іншими 

капіталами - економічним, культурним і символічним. Згідно його погляду, 

“соціальний капітал являє собою сукупність реальних або потенційних 

ресурсів, пов'язаних з володінням стійкою мережею більш-менш 
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інституціоналізованих відносин взаємного знайомства і визнання – іншими 

словами, з членством в групі” [121, с. 66]. 

В цілому позиція Бурдьє дійсно близька до мережевого підходу, оскільки 

обсяг соціального капіталу одного агента залежить від “розміру мережі зв'язків, 

які він може ефективно мобілізувати, і від обсягу капіталу (економічного, 

культурного або символічного), який, в свою чергу, має кожен з тих, хто з ним 

пов'язаний” [121, с. 66]. 

Говорячи про обсяг соціального капіталу, Бурдьє, всупереч раніше 

наведеній цитаті Фукуями, передбачає можливість його операціоналізації, 

результатом чого стає припущення, що навіть манери можуть розглядатися як 

одна з форм соціального капіталу (відштовхуючись від способу їх придбання). 

Бурдьє також вступає в деяке протиріччя з Коулманом. Як на 

термінологічному рівні - розділяючи соціальний капітал (що знаходиться у 

володінні індивіда) і колективний капітал (властивий групам). Так і на 

теоретичному рівні піддаючи критиці близьку Коулману теорію раціональної 

дії - вважаючи, що її представники прийняли “речі логіки за логіку речей” [122, 

с. 86] і свідомість агента підмінили свідомістю вченого. 

Але не без критичного осмислення з боку Бурдьє виявляється і сам 

мережевий підхід. У своїй бесіді з Л.Ваканом, що знайшла своє відображення в 

книзі “Рефлексивна соціологія”, Бурдьє нарікає, що його прихильники 

пожертвували дослідженням структури розподілу типів капіталу, а слідом і 

структурою індивідуальних та колективних установок, заради аналізу 

конкретних зв'язків (між агентами або інституціями) і потоків (інформації, 

ресурсів, послуг та ін.), в яких базові структури виявляються [122, с.70]. 

Отже, як ми могли впевнитись, саме поняття мережі знаходиться у 

безпосередній близькості до концепції соціального капіталу. Деякі із 

представників (як, наприклад, Дж. Коулман) розробляли засади концепції 

соціального капіталу, пов'язуючи її із теорією раціонального дії, що на певному 

етапі стало об'єктом критики як Ф. Фукуями, так і П.Бурдье. При цьому 

соціальний капітал лежить практично в основі мережевого підходу - сама ідея 
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обчислення ступеню центральності акторів та їх престижу, можна сказати, 

базується на прийнятті виняткової роль соціального капіталу в суспільних 

рухах. І тут вже виникає умовний парадокс, адже саме “крізь мережі може бути 

пояснено поведінку, яка, на перший погляд, здається нерозумною, або, як 

кажуть економісти, чисто альтруїстичною” [112]. Тому, як ми бачимо, 

мережевий аналіз дозволяє частково обійти основну слабкість теорії 

раціональної дії і спробувати все ж знайти відповідь на причину і характер дій, 

що виходять за рамки “раціональних” (принаймні раціональних в очах 

дослідника). І тоді навіть в разі “глибоко економічного” предмета (як, 

наприклад, механізм ціноутворення), мережевий підхід може відкрити 

абсолютно нову дослідницьку площину [103]. При цьому мережевий підхід, з 

одного боку, не шукає відповідей в логіці інститутів, звичаїв або всеосяжного 

впливу культури, з іншого боку, є універсальним, оскільки практично в будь-

якій економічній (і не тільки) дії можна виявити логіку мережі. Саме звідси і 

походить висока адаптаційна здатність мережевого підходу. 

 

2.4 Систематизація знань та уявлень про мережу 

 

Звичайно, мережевий аналіз не одразу став визнаним методологічним 

підходом. Спочатку він зародився та розповсюдився як теоретичний концепт, 

що використовував “мережу” як метафору для кращого розуміння самої 

сутності людських взаємодій. Найяскравішим прикладом, відомим 

українському читачеві завдяки чисельним перекладам, є концепт “мережевого 

суспільства” Мануеля Кастельса, який намагається довести появу нової моделі 

комунікабельності, що характеризується індивідуалізмом та базується на 

мережі [158, с. 129]. 

Розробляючи теорію інформаційного мережевого суспільства, М.Кастельс 

описує суспільство (точніше, соціальний простір), як розбудований навколо 

потоків капіталу, інформацій, технологій, організаційної взаємодії, зображень, 

звуків та символів. При цьому під потоками Кастельс розуміє “цілеспрямовані 
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повторювані програмовані послідовності обмінів та взаємодій між фізично 

роз'єднаними позиціями, які обіймають соціальні актори в економічній, 

політичній і символічній структурах суспільства” [108]. 

В свою чергу, Кастельс наслідував погляди Барі Веллмена (неодноразово 

на нього посилаючись), який ще у 1983 році написав статтю, де описав базові 

принципи мережевого аналізу як нового підходу до дослідження соціальних 

структур та відносин. Власне, як вважає автор, мережевий підхід долає 

академічну прірву між дослідженнями сталих соціальних структур та змінних 

соціальних відносин [96; 97; 100]. 

Так, наприклад, в статті 1983 року “Мережевий аналіз: деякі базові 

принципи” Веллмен описав основні аспекти, специфічні риси та історію 

розробки мережевого підходу. Саме в ній автор вказує на те, що бачить у 

мережевому аналізі не лише набір вузькоспеціалізованих методик, але широкий 

інтелектуальний підхід, який допомагає віднайти глибинні мережеві моделі 

взаємодій, які так часто ховаються за складними соціальними системами. 

Таким чином, можливим стає, описавши ці моделі, зрозуміти, як мережева 

структура стримує та обумовлює соціальну поведінку та соціальні зміни. 

Веллмен виділяє три основні напрями, в яких дослідники розвивали 

(свідомо чи несвідомо) ті чи інші аспекти мережевого підходу. 

Перший пов’язаний із концептом соціальної мережі та може бути 

віднайдений у роботах вже згадуваних соціальних та культурних антропологів 

та дослідників, які перенесли здобутки антропології до вивчення соціальних 

категорій та окремих груп в сучасних суспільствах (наприклад, дослідження 

процесу урбанізації в країнах третього світу Корнгаузером). В рамках цього 

напряму відбувається перехід від метафоричного сприйняття мереж до 

розробки методик із дослідження мережевих зв’язків. 

Другий напрям умовно можна назвати структуралістським, оскільки в його 

рамках за допомогою мережевого підходу почались спроби досліджувати та 

пояснювати природу майже всіх видів соціальних структур та об’єднань. 

Представники цього напряму поєднували методи опитування та спостереження 
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із мережевим аналізом, використовували здобутки теорії графів та алгебраїчних 

матриць для аналізу соціальних структур. 

І останній, третій напрям умовно Веллмен називає “структурним 

поясненням політичних процесів”. Його представники припускали, що 

політичні процеси є результатом розташування груп інтересів або держав 

всередині макроструктур із множинними зв’язками обміну або залежності. 

Зазвичай представники цього напряму не асоціюють себе напряму із 

мережевим підходом, втім, несвідомо спираються на його основні принципи. 

Прикладами стають дослідження Тіллі та інших науковців, що працювали в 

рамках теорії мобілізації ресурсів та навіть світ-системний аналіз. Так, 

наприклад, доводячи мережевий аспект в світ-системному підході, Веллмен 

цитує Валлерстайна, який наголошує на відході від аналізу атрибутивних 

характеристик держав до аналізу того місця, яке обіймає держава в системі 

міждержавних відносин [97, с. 167]. 

В цілому розвиток мережевого підходу, згідно погляду Веллмена, 

відбувався в рамках розробки трьох основних методів дослідження соціальних 

структур. Мається на увазі перехід від категоричного до реляційного методу 

визначення досліджуваних груп (наприклад, перехід від дослідження 

локальних, районних спільнот до більш розгалужених та територіально 

неоднорідних мереж взаємодій), перехід від категоричного до реляційного 

методу їх опису та дослідження, розробка статистичного та математичного 

апарату для вивчення реляційних відносин на заміну індивідуалістичним 

статистичним методам (від анкети, результатом якої є суб’єктивна оцінка, до 

анкети, результатом якої є побудова матриці та мережі).  

Тому, як вважає Веллмен, незважаючи на те, що все ще немає єдиної 

мережевої теорії, все ж можна говорити про розроблений мережевий підхід, 

який включає в себе як специфічний підхід до досліджуваного явища на 

теоретичному рівні, так і методологічний апарат, який дозволить підтвердити 

чи спростувати висунуті в рамках цієї теорії гіпотези. 
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 Таких саме поглядів дотримуються і М.Емірбайер та Дж. Гудвін, 

зауважуючи, що мережевий підхід не є формальною унітарною “теорією”, що 

визначає відмінні правила, пропозиції або кореляційні зв’язки; але, скоріше, 

представляє собою широку стратегію дослідження соціальної структури [25, 

с.1414]. В його основі лежить переконання, що пояснення громадської 

організації не можна віднайти в природних процесах або абстрактних силах. 

Замість цього слід звернути увагу на структури відносин, які налагоджують 

(або обмежують) взаємодії, а також на поведінку агентів, які відтворюють і 

змінюють ці структури [210]. 

В рамках мережевого підходу виділяють дві концептуальних стратегії: 

реляційний та позиційний аналіз. Реляційний аналіз (або дослідження 

соціальної згуртованості) вивчає прямі та непрямі зв'язки між акторами. Цей 

підхід пояснює конкретну поведінку або процес як за допомогою, власне, 

дослідження соціальних зв'язків, так і використовуючи обчислення щільності, 

сили, симетрії, рангу соціальних зв'язків. Позиційна стратегія аналізу 

фокусується не стільки на зв'язках між акторами, скільки на їх відносинах із 

третіми сторонами. Тому позиційний аналіз особливо підкреслює значимість 

“структурної еквівалентності” - коли два або більше акторів розділяють 

еквівалентні відносини із третіми сторонами – для розуміння як колективної, 

так і індивідуальної поведінки. [25, c.1419-1422] 

Також дослідники виділяють 4 основних напрями, що реалізуються в 

рамках мережевих досліджень. Це – структурний, ресурсний, нормативний та 

динамічний підхід [213, с. 110]. Структурний підхід вивчає в першу чергу 

особливості форми мережі та всіх мережевих взаємодій. Особливу увагу 

приділяє “класичним” мережевим показникам – як, наприклад, міри 

центральності, щільності, кластеризації тощо.  

Ресурсний підхід концентрує увагу на відстеженні потоків ресурсів в 

мережі та робить припущення про зв'язок ресурсної ефективності із 

досягненням мережею поставлених цілей. Серед основних досліджуваних 

показників – всі види капіталів та мережеві показники на кшталт впливу, 
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статусу, доступу до інформації тощо. Ресурсний підхід набув особливого 

розвитку в рамках досліджень економічної соціології та теорій соціального 

капіталу.  

Нормативний напрям вивчає рівень довіри між акторами та норми, правила 

і санкції, що впливають на мережеву поведінку і процеси взаємодії. В цьому 

випадку аналізуються соціальні ролі, пов'язані з ребрами мережі [213, с. 110].  

Динамічний підхід, в свою чергу, може включати в себе ознаки всіх 

попередніх напрямів, втім, основний акцент робиться саме на темпоральному 

аспекті мережевих стосунків – їх розвитку, зміні та зникненню впродовж 

певного періоду часу. Саме цей напрям поки що є найменш розробленим, 

оскільки передбачає проблеми як на рівні методологічному, так і складнощі, 

пов'язані із збором необхідних даних стосовно всієї мережі із певним 

інтервалом часу. 

Серед найвідоміших досліджень соціальних мереж коротко опишемо 

основні ідеї теорії “малих світів”, яка сильно пов'язана із розумінням 

кластеризації та структурної еквівалентності.  

При цьому зазвичай під “малими” (або “тісними”) світами розуміють 

підграф (частину мережі), в якій якщо не всі, то майже всі вершини пов'язані 

між собою.  

Є чотири критерії, виконання яких обов'язкове для розуміння феномену 

малих світів. Це: 

1. Мережа, яка по суті своїй репрезентує генеральну сукупність, 

має бути великою та включати в себе якщо не мільйони, то тисячі 

вершин. В реальному світі, наприклад, ми кажемо про мережу, до якої 

входять навіть не мільйони, а мільярди вершин. 

2. Мережа не є щільною, а, скоріше, навіть рідкою. Це означає, 

що кожен індивід має зв'язок лише з незначною кількістю людей, яка в 

тисячі разів менша за об'єм генеральної сукупності. 

3. Мережа є централізованою без домінуючої центральної 

вершини, яка пов'язана з більшістю інших вершин. 
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4. Мережа сильно кластеризована. Так, наприклад, ми 

припускаємо, що більшість наших друзів друзі один з одним [89, с. 495-

496]. 

Отже, для виявлення “малих світів” необхідно мати граф, який, з одного 

боку, виключно децентралізований, з іншого, - сильно пов'язаний в окремих 

кластерах. 

Вперше концепт малих світів був розроблений ще у 1967 році вже 

згадуваним представником Гарвардської школи Стенлі Мілгремом. Він 

емпірично встановив, що між більшістю людей (принаймні, в Америці) можна 

встановити зв'язок через систему “шести рукостискань”.  

В сучасному світі подібне дослідження було проведене в рамках зв'язків в 

онлайн мережі Facebook із залученням до математичної моделі всіх 

зареєстрованих на сайті (а це близько 1,6 мільярда) і продемонструвало, що у 

сьогоднішньому інформаційному світі більшість людей розділяє вже близько 

3,57 людини [123]. 

Ще одним напрямом мережевих досліджень стало вивчення еліт. В 

українському академічному просторі така спроба була реалізована 

Т.С.Костюченко та К.М.Нагорняк в рамках дослідження структури зв'язків між 

депутатами Верховної Ради України 6-го та 7-го скликань. В рамках 

проведеного дослідження авторки продемонстрували один із аспектів 

практичної користі результатів мережевого дослідження: “виділення підгруп 

парламенту та ключових акторів мережі зв’язків дозволяє робити припущення 

про утворення політичних груп, які залучені до процесу прийняття рішень. 

Відтак, ті ключові депутати, з якими найчастіше подають законопроекти, 

ймовірно є більш впливовими з відповідним статусом” [164, с.43]. 

Загалом потенціал мережевого підходу є виключним. Однією із його 

особливостей є подолання прірви між мікро- та макроаналізом, що стає 

можливим завдяки зсуву фокусу уваги від атрибутивних ознак до пошуку місця 

об’єкту дослідження в певній системі взаємодій. В його рамках можливим стає 

поєднання акцентів, зроблених як на мережі (себто на певній системі взаємодій 
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та координат), так і на окремих її частинах. А специфіка мережевого методу 

примушує дослідника бути більш чутким до визначення одиниць та рівня 

аналізу, пошуку джерел даних та використання кількісного або якісного 

підходу до аналізу. 

Саме завдяки запропонованій ним специфічній стратегії дослідження 

соціальної реальності, його адаптивності та методологічній гнучкості, на 

сьогоднішній день мережевий підхід пронизує значну кількість наукових 

публікацій із дослідження суспільних рухів, політичних процесів, нових форм 

комунікацій, міжорганізаційної та міждержавної взаємодії, теорії управління 

тощо.  

В українському академічному просторі перша (і поки що, напевно, єдина) 

серйозна спроба відобразити громадський організаційний простір у вигляді 

мережі була здійснена в рамках ініціативи аналітичного інтернет-журналу 

Mistosite. Один із їхніх нових проектів, започаткований у лютому та 

реалізований у липні 2016 року, передбачає створення “Бази міських низових 

ініціатив”, до якої вони вносять всі міські низові ініціативи України. Під 

“низовими ініціативами”, в свою чергу, автори проекту розуміють "сукупність 

пов’язаних між собою зв’язками співпраці та обміну інформації добровільних 

об’єднань людей, що опікуються міською проблематикою" [135]. 

Як зазначають автори у своїй статті, "мережевість є одним із важливих 

факторів для розвитку міських низових ініціатив" [135]. В рамках мережі 

учасники отримують значні переваги, серед яких можна виділити обмін 

ресурсами різних типів, інформацією та особистим (як індивідуальним, так і 

колективним) досвідом, міжорганізаційну консолідацію, та рекрутування нових 

учасників. За результатами попереднього дослідження автори побудували 

мережу, основану на сильних та слабких зв'язках, і продемонстрували 

згуртованість ініціатив Києва, Львова та Івано-Франківська та відокремленість 

ініціатив Харкова та Одеси. На даний момент до попереднього результату 

проведеного ними мережевого аналізу були включені дані відповідей на 

питання структурованої анкети 126 ініціатив в 5 містах України. Втім, оскільки 
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проект лише стартував, у цього дослідження є обмеження у вигляді незначного 

відсотку ініціатив, що відповіли на питання анкети (частка респондентів, що 

заповнили анкету, складає 37,8% - 126 ініціатив із 325). 

Цей проект стає своєрідним віддзеркаленням тенденції проникнення 

мережевого підходу до дослідження соціальних структур в Україні. Трохи 

раніше не менш якісні приклади використання мережевого підходу 

демонстрували дослідники аналітичної платформи VoxUkraine у першому в 

Україні мережевому аналізі власників банківської системи в Україні [188], 

дослідженні мережі взаємного голосування депутатів Верховної Ради у 2015 

році [149] та в рамках дослідження, в якому за допомогою використання методу 

мережевого аналізу довели, що в діяльності Верховної Ради “на рівні груп 

структура законодавчого співавторства не збігається з формальним поділом 

парламенту на коаліцію та опозицію” [120] 

Аналітичний центр Texty ініціював схожу серію досліджень мереж еліт в 

Україні в рамках свого дослідження соціальних і професійних зв’язків між 

депутатами за фактом спільної роботи над законопроектами в період 2008-2011 

років [119]. Окрім цього прикладу, дослідники із Texty продемонстрували его-

мережі акторів, що потрапили до “Бази псевдосоціологів” [136], а зовсім 

нещодавно провели дослідження “тролесфери” в Facebook та дослідили 

мережу, що складається “з публічних груп та користувачів, які, прикриваючись 

патріотичними слоганами, поширювали заклики до перевороту та протестів” 

[205] 

Отже можемо побачити, що на сьогоднішній день методологія мережевого 

аналізу була взята на озброєння передовими (за критерієм інноваційності 

використовуваного інструментарію та рівнем теоретичного обґрунтування 

проведених досліджень) аналітичними центрами та ресурсами. 
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2.5 Мережеві дослідження суспільних рухів 

 

На ранніх етапах формування мережевого підходу до дослідження 

суспільних рухів з’являлись дослідження, що ставили за мету доповнення або 

критику усталених на той час теоретичних підходів. Так, наприклад, Марвел і 

Олівер, використали формальні моделі для того, щоб оспорити тезу Олсона 

стосовно того, що лише малі групи можуть генерувати колективні дії [20, 

с.224]. Гоулд пішов далі та довів, що чим щільніша мережа та вище рівень 

колективної дії, тим більша імовірність, що учасники не захочуть щоби їх 

сприймали як “безбілетників” [20, с. 225]. 

Втім, існували й інші приклади оригінальних досліджень мережевого 

характеру суспільних рухів. Так, ще наприкінці 1960-х років  Джо Фріменом та 

Вірджінією Гайн було проведене дослідження структури соціальних рухів, в 

результаті якого вони прийшли до висновку, що найбільш поширеним типом їх 

організації є сегментована поліцентрична інтегрована мережа (за першими 

літерами - СПІМ). 

Під сегментованою мається на увазі така, що “складається з багатьох 

різних груп, які зростають і вмирають, розділяються і об’єднуються, 

розмножуються і вступають у партнерства” [182, с. 273]. 

Так, наприклад, автори дослідження, вивчаючи структуру екологічного 

руху у 1969-1970 рр., виявили включені до нього такі групи: 

- бюрократично структуровані інституції (давно засновані з чіткою 

структурою); 

- нещодавно утворені організації із альтернативними поглядами; 

- безліч груп із різним ступенем радикальності та тактиками 

досягнення цілей; 

- поступово зростаюча кількість невеликих локальних груп для 

вирішення питань місцевого характеру. 

Слідом за авторами дослідження можна також виділити чотири фактори, 

що впливають на процес сегментації руху: 
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1. Фактор особистості. Дуже часто в рамках руху окремі особи і малі 

(або місцеві) групи “відчувають потребу брати на себе ініціативу в досягненні 

цілей руху, які особа чи група вважають важливими. (…) Це сприяє процесові 

поділу серед осіб і груп на підставах відмінності в ідеології і тактиці [182, с. 

275]. 

2. Вже існуючі розбіжності – в основному через особисті і 

соціоекономічні конфлікти.  

3. Конкуренція серед членів руху, “особливо у середовищі лідерів, за 

економічні, політичні, соціальні та психологічні вигоди” [182, с.276]. Цей 

фактор набуває особливого впливу за умови збільшення уваги з боку політиків 

та ЗМІ до окремого руху та пов’язаний часто із підвищенням рівня потенціалу 

соціальної мобільності для лідерів руху. 

4. Ідеологічні відмінності передусім пов’язані із поглядами на 

тактику, основні цілі та ступінь радикальності дій. 

При цьому цікавим результатом стало підтвердження гіпотези, що 

імовірність розколу та подальшого посилення сегментації “вища у тих групах, 

які є радикальними, відкидають владу і / або організацію” [182, с. 276]. 

Під поліцентричною мережею автори розуміють множинне, непостійне, а 

іноді й те, що постійно змагається між собою, керівництво. Зазвичай СПІМ 

рухи мають велику кількість лідерів і “численні лідери в кінцевому підсумку не 

здійснюють керівництво через ланцюг управління, у центрі якого перебуває 

головний лідер. Лідери, як і сегменти, не організовані ієрархічно; вони 

“гетерархічні”. Вони не мають найвищого керівника. Немає якоїсь однієї особи, 

яка може претендувати на заяви від імені всього руху, як немає і жодної групи, 

яка б представляла увесь рух” [182, с. 278]. 

При цьому можна відзначити поступовий відхід дослідників від вживання 

термінів “поліцефальний” або “багатоголовий” суспільний рух до терміну 

“поліцентричний” суспільний рух через неприйняття учасниками рухів ідеї 

сильного(них) лідерів. 
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Інтегрована мережа такого типу зазвичай включає в себе множинні зв’язки 

між учасниками, пов’язані із множинним членством, спільною діяльністю, 

загальною ідентичністю та єдиних опонентів. Також, автори демонструють, що 

в рамках суспільних рухів актуалізуються не лише внутрішні міжорганізаційні 

зв’язки, але також і зовнішні зв’язки із іншими суспільними рухами, що сприяє 

отриманню матеріальної та ресурсної підтримки, рекрутуванню нових 

активістів та координації спільних колективних дій. 

Так, наприклад, автори наводять приклад, коли у 1980-ті роки “захисники 

довкілля налагодили відносини з феміністськими і профспілковими 

організаціями та захисниками громадянських прав, щоб подолати свій образ 

“представників міської еліти”. У 1990-ті роки члени руху “Мудрого 

користування” намагалися розширити його вплив за межі своєї традиційної 

бази – сільських і приміських районів на заході США. Вони об’єднувалися з 

міськими групами зі східних міст у виступах проти регулювання орендної 

плати і вступали в союзи з політичними і релігійними “правими” з метою 

обрання на державні посади консерваторів” [182, с. 280]. 

Виділені СПІМ організації характеризуються високим рівнем 

адаптивності, причинами чого є те, що: 

1. СПІМ організація опирається протидії з боку влади і супротивників  

2. Фракційність та розкольництво сприяють проникненню руху в різні 

соціальні ніші. 

3. Множинність груп уможливлює поділ праці і пристосовуваність до 

обставин. 

4. Сегментована, поліцентрична і мережна організація сприяє 

стійкості системи. Невдача однієї частини не обов’язково шкодить іншим. 

5. Конкуренція між групами веде до зростання інтенсивності зусиль. 

6. СПІМ-організації полегшують процес навчання на спробах і 

помилках через відмови і наслідування. 
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7. СПІМ-організація сприяє конкуренції, внутрішній боротьбі, 

новаторству та експериментуванню у творенні й втіленні соціокультурних змін 

[182, с. 286-290]. 

Дослідження мережевої сутності міжорганізаційної взаємодії стали 

початком для подальшої актуалізації та використання мережевого підходу вже 

для вивчення окремих проявів суспільних (або протестних) рухів. 

Першими, і найбільш поширеними досі, стали дослідження моделей 

рекрутування до різноманітних суспільних рухів. Одна лише думка про 

можливість передбачення активної участі індивідів у суспільних рухах та 

різноманітних акціях протесту інтригувала уяву вчених ще із 80-х років ХХ 

століття.  

Джон МакКарті та Мейер Залд, кристалізуючи у своїй статті основні 

засади теорії мобілізації ресурсів, фокусували свою увагу на індивідах та тому, 

як вони вирішують взяти участь у протесті [48]. Але отримані результати та 

гіпотези не вдовольнили наукову спільноту, і розгляд цього питання перейшов 

до рук мережевого підходу та таких авторів, як Крістофер Анселл, Вільям 

Гемсон, Маріо Діані, Дуг МакАдам, Флоренс Пессі та інші.  

Дуже швидко суспільні рухи перестають розглядатись як закрита система, 

а в моделі включаються, окрім структурних, ще соціокультурні показники. Так, 

наприклад, Роберто Фернандез та Дуг МакАдам дослідили вплив попереднього 

досвіду активістських рухів [28], Вільям Гемсон концентрував увагу на 

довготривалій участі у суспільних рухах та розбудові ідентичності всередині 

руху [31], а Мустафа Емірбайер та Джеф Гудвін відкрито заявили про 

необхідність введення до мережевого підходу теоретичної концептуалізації 

впливу культури та символіки на суспільні рухи, відзначивши недоліки трьох 

основних підходів – структуралістського детермінізму, структуралістського 

інструменталізму та структуралістського конструкціонізму [25].  

Вже на початку 2000-х років Флоренс Пессі в рамках дослідження 

суспільних рухів виділив три основні функції мереж: функція соціалізації (що 

формує початкову схильність до участі в суспільному русі та солідарність до 
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предмету протесту), структурно-поєднуюча функція (яка через структурні 

фактори (наприклад, мережа дружніх зв’язків або членство у інших 

організаціях) впливає на можливість взяти участь у суспільному русі чи акції 

протесту) та функція формування рішення (що на індивідуальному рівні 

відображає процес прийняття рішення про участь). На основі цих функцій Пессі 

пропонує спочатку чотири когнітивних параметри, що впливають на бажання 

актора взяти участь у протесті: ефективність дії, можливі ризики, поведінка 

авторитетних акторів та персональна спроможність участі [59], а через два роки 

доповняє модель ще двома характеристиками суспільного руху, які можуть 

серйозно вплинути на участь в ньому. Це протестний репертуар (легальний або 

ні) та ступінь публічності організації [60].  

Іншим його цікавим досягненням є “примирення” структуралістського та 

раціоналістського підходів. Як Пессі вважає, хоч структуралісти звеличують 

роль ідентичностей та цінностей у своїй моделі рекрутування, а раціоналісти 

підкреслюють роль людського фактору, насправді вони лише пояснюють два 

різних етапи одного процесу індивідуальної участі. Структуралісти – 

формування потенціалу для участі у русі чи дії, а раціоналісти – модель 

прийняття рішення про участь.  

Звичайно, хоч в цій області вже є значні теоретичні та методологічні 

досягнення, модель рекрутування до суспільних рухів все ще потребує 

подальшої концептуалізації та розробки. 

Модель рекрутування була активно задіяна як для мирних суспільних 

рухів (на кшталт екологічного), так і сильно зацікавила дослідників 

терористичних організацій та групувань.  

Так актуалізувався інший напрям мережевих досліджень, а саме – аналіз 

найбільш радикальної форми протидії усталеній системі, що отримав свою 

концептуалізацію в термінології “мережевої війни”.  

Сам термін “мережева війна” означає “новий різновид конфлікту (і 

злочинності) на соціальному рівні, відмінний від традиційних воєнних дій, у 

якому головні його учасники використовують мережеві форми організації та 
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пов'язані з ними доктрини, стратегії і технології, що відповідають вимогам і 

можливостям інформаційної епохи. Такі учасники, ймовірно, будуть складатися 

з розсіяних організацій, невеликих груп та осіб, які підтримують між собою 

зв’язок, координують свої дії і ведуть кампанії у специфічні “мережеві” 

способи, часто без чітко визначеного центрального керівництва. Таким чином, 

мережева війна відрізняється від тих видів конфлікту, у яких головні учасники 

намагаються вибудувати формальні, автономні, ієрархічні організації, доктрини 

та стратегії, як це було в минулому” [182, с.18]. 

Отже, як ми можемо впевнитись, концепт мережевої війни дійсно напряму 

пов’язаний із тими здобутками, що репрезентувались в області досліджень 

суспільних рухів. Мається на увазі сегментованість організації, множинні 

зв’язки, відсутність чіткої ієрархії та гнучкість відповідно до зміни умов 

існування. 

Ще однією цікавою рисою мережевої війни є те, що вона ламає усталені 

кордони – між державою і суспільством, суспільним і приватним, війною і 

миром, цивільним і військовим, поліцією і військом та законним і незаконним 

[182, с.25]. 

Діяльність суб’єктів мережевої війни зазвичай відбувається в так званих 

“сірих зонах” (або розломах), де все ще немає чітко розробленої системи 

реагування з боку представників влади та політичних інституцій.  

Одним із нових способів нанести удар по супротивнику (або, 

послуговуючись термінологією Ч.Тіллі, новою складовою в репертуарі 

колективних дій) є так зване “роїння”. 

Роїння – це, згідно визначенню дослідників мережевих воєн, “позірно 

аморфний, але насправді добре структурований, скоординований стратегічний 

спосіб завдання удару з усіх напрямків у певній точці чи точках шляхом 

тривалого пульсуючого застосування сили і / або вогню з близької відстані чи 

віддалених позицій” [182, с.24]. При цьому “завдання удару” може бути як 

прямим так і метафоричним.  
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Важливо зрозуміти, що ті явища, що в першу чергу досліджуються та 

аналізуються в межах мережевих воєн, насправді, дуже швидко піддаються 

дифузії та розповсюдженню і на мирні суспільні рухи. Так, наприклад, 

доведено, що ефект роїння є найвищим там, де учасники мережевої війни діють 

сегментовано та “пакетно”, як, наприклад, громадські організації, що включені 

до окремого суспільного руху, можуть за допомогою різноманітних форм 

протесту реагувати на кожний новий виклик, і не в рамках “масованих” атак, а з 

позиції значно ефективніших “ударів по всіх фронтах” із різних просторових 

позицій. 

Саме тому, як вважають дослідники, суспільні рухи отримали нову 

потужну зброю для відстоювання своїх інтересів та досягнення поставлених 

цілей – як на локальному, так і на глобальному рівні. Втім, звичайно, не варто 

забувати, що мережеві структури можна використовувати не тільки для 

“вивільнення суспільства”, але й для закріплення розподільчої системи 

контролю, посилюючого централізацію управління; а мережа може стати 

зручним засобом для досягнення цієї мети [102, с.3-4]. 

Звичайно, підйом та активізація нових методів ведення мережевої війни в 

першу чергу пов’язані із розповсюдженням мережі інтернет. 

Розпочавши ще в 70-х роках дослідження із трансформації суспільних 

зв’язків через розвиток засобів комунікації, Б. Веллмен не зміг обійти своєю 

увагою глобальний вплив розповсюдження мережі Інтернет на сферу людських 

взаємин та спільнот. І, звичайно, його перш за все цікавили питання: Чи 

впливає Інтернет на сутність та роль первинних зв’язків та яким чином він 

змінює мережу людських взаємодій? Чи можна припустити, що Інтернет став 

одним із факторів, що сприяв від’єднаності людини від соціальної спільноти та 

втраті первинних зв’язків? 

Для того щоб відповісти на ці питання, Баррі Веллмен очолив проект із 

дослідження Нетвілю – нового району поблизу Торонто, який з самого свого 

заснування був оснащений мережею Інтернет. Результати опитування його 

жителів показали, що, незважаючи на розповсюджену в науковій американській 
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спільноті того часу (початок 2000-х років) думку, Інтернет ніяким чином не 

зумовлює зниження рівня соціальних взаємодій та посилення соціальної 

ізоляції. Навпаки, він стає засобом, який уможливлює остаточний перехід 

спільнот від локальних угрупувань до мережевого явища. Веллмен навіть 

відзначає позитивний вплив Інтернету на підтримання зв’язків як віддалених у 

просторі, так і між людьми, що живуть поряд. Так, наприклад, жителі Нетвілю 

використовували електронну пошту та різні чати для того, щоб домовитись про 

зустріч оффлайн [93]. Єдиний виняток, який свідчить про деструктивну роль 

Інтернету стосується лише недосвідчених користувачів, які щойно занурились у 

всесвітню мережу, але навіть воно передбачає тимчасовість негативного впливу 

на їх рівень комунікабельності. 

Такий оптимістичний підхід до впливу Інтернету на міжлюдські відносини 

оффлайн був підхоплений Мануелем Кастельсом, який в своїй книзі “Інтернет-

галактика” активно посилається на Баррі Веллмена, як на спеціаліста у 

дослідженнях людських спільнот. Кастельс навіть використовує визначення 

спільноти, розроблене Веллменом (як “мережі міжособистісних зв’язків, які 

забезпечують комунікабельність, підтримку, інформацію, відчуття 

приналежності та соціальної ідентичності” [158, с. 127]), для роздумів навколо 

виникнення нової системи соціальних стосунків, сфокусованої на індивідуумі. 

Для своїх ідей Кастельс використовує термінологію Веллмена із його 

“персоналізованими спільнотами”, втіленими в “я-центрованих” (або 

егоцентричних) мережах [158, с. 128]. 

Звичайно, як на цьому акцентував увагу і сам Веллмен, швидкість 

розвитку технологій, а слідом за ними і форм комунікації, набирає досі 

нечуваної швидкості. Або, як каже Веллмен: “Один Інтернет-рік схожий на 

один собачий рік – в ньому час змінюється приблизно в сім разів швидше ніж у 

людському році” [93]. Тому дослідження Веллмена не зупинились на 

дослідженні зв’язків, реалізованих у формі електронних листів, а пішли значно 

далі слідом за розвитком технологій вглиб дослідження впливу мережі Інтернет 

на людські комунікації. 
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Переглядаючи основні положення власної книги “Стратегія соціального 

протесту”, опублікованої в 1975 році, один із теоретиків мобілізації ресурсів 

Уільям Гемсон робить висновок, що, вивчивши досвід опозиційних груп в 

американському суспільстві з 1800 до 1945 року, залишив поза своєю увагою 

дослідження впливу медіа. Саме тому в своїй статті він задається питанням: 

“Чи можна вважати це дослідження все ще актуальним? А якщо ні, то які зміни 

відбулись в американському суспільстві починаючи з 1945 року?”. Оминаючи 

перше з цих запитань, він вказує на дві важливі зміни: підйом національної 

безпеки держави і захоплення центральної ролі мас-медіа [33, с. 455]. 

І якщо у “Стратегії” він дозволив собі жодного разу не використати слово 

“телебачення”, то сьогодні медіа не може залишитись поза увагою дослідника 

[див. 32], оскільки кардинально змінює сферу конфлікту, збільшуючи роль 

аудиторії і втручання потенційних третіх осіб, що діють в якості союзників, 

опонентів, або брокерів [33, с. 457]. 

З цієї позиції виникають нові гіпотези, пов’язані з завоюванням підтримки 

ЗМІ, вибором ненасильницьких (або ж навпаки – екстравагантних і 

драматичних) форм протестів та здобуттям значущості як в очах журналістів, 

так і з точки зору медіа-споживачів.  

Як наслідок, вже в 2000-х роках від дослідження впливу медіа дослідники 

переходять до дослідження впливу Інтернету. 

Так, наприклад, Донателла Делла Порта та Лоренцо Моска 

систематизують вплив Інтернету на розвиток та діяльність суспільних рухів та 

виводять чотири основні напрями, в яких інтернет надає нові можливості: 

1. Інтернет розширює інструментальні можливості (надаючи 

додаткові ресурси певним акторам). 

2. Інтернет розкриває нові можливості для прямого виразу протесту 

(нові форми протестної діяльності – онлайн петиції, нетстрайки, DDoS-атаки 

тощо). 

3. Він збільшує символічне середовище, де відбуваються процеси 

ідентифікації у колективних акторів. 
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4. Інтернет посилює пізнавальні можливості стосовно інформування 

та привертання уваги громадськості [16, с. 165]. 

Ще одним теоретиком мобілізації ресурсів, що не оминув дослідження 

впливу мережі Інтернет на протестну діяльність, є Маріо Діані. Розвиваючи 

свою теорію у напрямі впливу всесвітньої мережі, Діані активно підкреслює 

виокремлену інструментальну функцію Інтернет, оскільки саме з його 

допомогою стає можливим швидке перетворення певної кількості віддалених 

географічно постраждалих осіб на згуртоване невдоволене населення [16, с. 

169]. 

Збільшення ролі впливу медіа на суспільні рухи актуалізує нові питання. 

Так, наприклад, чи можна, казати, що суспільний рух та його протестна 

активність, що не висвітлюється в медіа, з точки зору громадськості не існують 

зовсім? У.Гемсон та Г.Волфсфелд відповідають “так”. Та вважають, що для 

суспільних рухів “відсутність новин – це погана новина” [32, с.116].  

Інше питання, яке на сьогодні є не менш (а, може, й більш) актуальним 

стосується особливостей відтворення мережевих стосунків різних організацій у 

Інтернет просторі.  

З поширенням мережі Інтернет та залученням значної кількості людей в 

онлайн-мережі, мережевізація міжособистісних і міжорганізаційних відносин 

стала ще інтенсивніше і в той же час відкрилася “ясному погляду дослідника”. 

Разом з цим, спочатку в маркетинг, а слідом – і в соціологію, проникають 

спроби (часто успішні) аналізу так званих “великих даних” (Big Data). Одна з 

такого роду дослідницьких стратегій зосереджена на відстеженні “цифрових 

слідів” - тобто “кількісної інформації про відвідувачів веб-сайтів, їх інтернет-

активності, а також потенційних даних про індивідуальні переваги, 

переконаннях користувачів” [162]. Так, наприклад, значна частина досліджень 

пов'язана з обробкою статистики мережевих запитів. Найвідоміший приклад - 

проект Google Flu Trends, створений для прогнозування і попередження 

епідемій грипу і базується на відстеженні динаміки пошукових запитів з 

певними словами-індикаторами [167]. 
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Якщо перша стратегія зосереджена на суб'єкті (користувача), то друга 

стратегія звертає увагу швидше на процес комунікації, взаємодії двох і більше 

суб'єктів. При цьому в ролі суб'єктів можуть виступати як окремі індивіди, 

групи, так і організації. 

Звичайно, особливий інтерес для другої дослідницької стратегії 

представляють соціальні або онлайн мережі – платформи, створені для активної 

соціальної комунікації в мережі Інтернет. Серед них - Вконтакте, Facebook, 

Twitter та ін. (Зазначу, що в більшості статей автори більш схильні 

користуватися саме словосполученням “онлайн мережі”, оскільки воно 

дозволяє уникнути співзвуччя з класичною соціологічною термінологією, ніяк 

не пов'язаною з опосередкованим взаємодією в мережі Інтернет). Однією з 

найзначніших робіт в цій сфері стало колективне дослідження впливу 

поширення онлайн мережі Вконтакте на колективні дії і протестну участь в 

Росії [27]. 

Представлені дві стратегії можна також розділити на вивчення его-мереж і 

“повних мереж”. Що бачиться ще одним підтвердженням думки дани бойд 

(дослідниці мереж і великих даних, що свідомо пише своє ім'я та прізвище з 

маленьких букв) і Кейт Кроуфорд, що великі дані в своїй основі є мережевими 

(“fundamentally networked”) [11]. 

За допомогою вивчення онлайн спільнот і комунікацій можна побудувати 

два типи мереж - артикульовані і поведінкові. Артикульована мережа є 

наслідком демонстрації суб'єктом своїх зв'язків - через список контактів, 

підписок або передплатників. Поведінкова мережа включає в себе зв'язки, 

побудовані на підставі конкретних дій - факту підписки, коментаря, “репоста” 

та ін. [11]. Обидва типи мереж значущі для дослідника, але по суті своїй жоден 

з них і навіть при розгляді “в сумі” не є відображенням структури реальних 

відносин. Тому при зверненні до них слід завжди шукати відповіді на 

запитання: наскільки зв'язки, побудовані онлайн, можна переносити в 

реальність?  



 

 

86 

Звичайно, іншою стороною поширення онлайн мереж є значне спрощення 

мобілізації суспільними рухів своїх учасників та мінімізація часових та 

матеріальних затрат, необхідних для організації протестної дії. 

Яскравими прикладами використання (та надалі дослідження) онлайн 

мереж, як інструментів для інформування та мобілізації населення, є так звані 

“Twitter революції” та рух “Окупай Уол Стріт”. Дослідження цих кейсів 

продемонстрували, що, поєднавши систему коротких повідомлень із хештегами 

та згадуванням (mentions), користувачі онлайн мереж розробили метод 

об’єднання разом людей та ідей [86, с.111]. 

Іншим прикладом дослідження є робота трьох російських авторів, які 

довели, що розповсюдження російської онлайн-мережі Вконтакте значною 

мірою вплинуло на хвилі протестів в Росії в 2011 році [27]. 

Отже, полишаючи це питання, зауважу, що Twitter, як і деякі інші 

мережеві онлайн-платформи, стали зручним інструментом для об'єднання 

різних людей зі схожими ідеями та інтересами. Та надалі можна очікувати 

постійне зростання кількості досліджень, які будуть відходити від дослідження 

“реальних” мереж суспільних рухів в бік їх онлайн “репрезентацій”. 

 

Висновки до розділу 2 

 

У даному розділі було розглянуто основні передумови становлення 

мережевого аналізу, виокремлені тенденції його використання в сучасній 

світовій соціології, визначені основні терміни та проведено вододіл між 

дефініціями аналізу соціальних мереж, мережевого аналізу та мережевого 

підходу. Акцентовано увагу на метафоричній сутності терміну “мережа” та 

пов’язаній із цим проблемі взаємодії різних “мережевих” теорій. Визначено 

поняття протестного поля та обґрунтовано об’єднання мережевої теорії із 

теорією поля П.Бурдьє.  

Зроблено висновок, що на сьогоднішній день мережевий підхід не набув 

статусу теорії, а, скоріше, репрезентує стратегію дослідження, в основі якої 
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лежить переконання, що пояснення діяльності громадської організації не можна 

віднайти в формальних документах та серед інших елементів 

самоідентифікації; а слід звернути увагу на структури відносин, які 

налагоджують (або обмежують) взаємодії, а також на поведінку/дії агентів, які 

відтворюють і змінюють ці структури. 

Продемонстровано, що для системного розуміння мережевого аналізу 

необхідним є бачення основних передумов його виникнення, а саме основних 

постулатів соціометричного підходу, досліджень групової динаміки, школи 

британської соціальної антропології, теорії обміну та теорії соціального 

капіталу. Остання, в свою чергу, тісно пов’язана на концептуальному рівні із 

мережевим підходом та на прикладі теорій Дж.Коулмана та М.Грановеттера 

демонструє особливості двох позицій в рамках мережевого аналізу – позиції 

структурної еквівалентності (яка, до речі, знаходиться в основі програми 

дисертаційного дослідження) та позиції згуртованості. 

Розглядаючи особливості використання мережевого підходу в рамках 

дослідження суспільних рухів, були виділені основні підходи до аналізу, 

напрями досліджень та концептуальні стратегії. Ще раз (спираючись на ідеї Р. 

Фернандеза, Д. МакАдама, М. Емірбайера та Д. Гудвіна) було підтверджене 

припущення стосовно гнучкості мережевого підходу, що сприяє 

розповсюдженню саме реляційного способу дослідження суспільних рухів. 

У розділі здійснена класифікація та експлікація основних течій в рамках 

дослідження мереж, що сприяли його популяризації та науковому визнанню. 

Серед них – концепт малих (тісних) світів, дослідження мереж еліт та 

соціальних зв’язків та ін.   

Особливу увагу було приділено концепції СПІМ-організацій (організацій, 

що мають характеристики сегментованої поліцентричної інтегрованої мережі), 

яка репрезентує основні риси сучасних суспільних рухів. Оскільки СПІМ-

організації є мережевими за своєю сутністю та активними у своїх взаємодіях як 

всередині руху, так і за його межами, ще раз було підтверджена адекватність 
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використання реалістичного критерію для встановлення кордонів мережі 

суспільних рухів. 

Окрім класичних підходів до дослідження “реальних” мереж суспільних 

рухів, було актуалізовано питання репрезентації рухів в медіа та інтернет-

просторі. Спираючись на ідеї таких провідних теоретиків як Б.Веллмен, 

У.Гемсон, М.Діані, Д.Делла Порта, Л.Моска, було доведено необхідність 

взаємодії суспільних рухів зі ЗМІ як “залогу їх виживання”, що, своєю чергою, 

стало важливим аргументом на користь використання даних Моніторингу 

протестів, репресій та поступок в дисертаційному досліджені.  

Короткий огляд особливостей онлайн мереж продемонстрував, з одного 

боку, загрозу у вигляді розповсюдження явища мережевої війни, з іншого, - 

нові можливості для суспільних рухів. В першу чергу мається на увазі зручний 

та майже безкоштовний інструмент інформування та мобілізації населення, з 

іншого – нові форми протестної дії (як, наприклад, “роїння”). 

Загалом було відзначено, що багаторічна традиція дослідження суспільних 

рухів зазнає серйозних змін під впливом нових явищ, пов’язаних із 

мережевізацією як міжорганізаційних відносин (що можна побачити на 

прикладі поширення та зростання ефективності СПІМ-організацій), так і 

комунікаційного простору. А використання онлайн ресурсів для спрощення та 

прискорення організаційних процесів змінює як способи самопрезентації 

організацій (із наданням переваги онлайн ЗМІ та онлайн мережам), так і 

необхідний дослідницький інструментарій. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРУКТУРА ПРОТЕСТНОЇ СПІВПРАЦІ СУСПІЛЬНИХ РУХІВ В 

УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕРЕЖЕВИЙ АНАЛІЗ 

 

3.1 Методологічні аспекти використання мережевого підходу  

 

Для початку прояснимо основний термінологічний словник, що 

використовується в рамках мережевого підходу. 

Будь яка мережа (або на математичний манер – “граф”) складається з 

певної кількості (n) вершин (акторів) та зв’язків (ребер), що їх поєднують.  При 

цьому вершини, з’єднані одним ребром називають сусідніми (прилеглими). 

Кількість зв’язків, які виходять із однієї вершини (тобто кількість сусідніх 

вершин) становлять ступінь вершини. Якщо вершина пов’язана з усіма іншими 

вершинами мережі, її ступінь становитиме (n – 1).  

Дві вершини (наприклад, А і С), що не є сусідніми можуть бути 

пов’язаними, якщо між ними можна побудувати траєкторію (шлях) – 

послідовність з однієї або більше вершин, що починається з вершини А та, 

прямуючи за існуючими ребрами, закінчується на вершині С. Якщо до будь-

якої вершини в мережі можна побудувати шлях від інших вершин, мережа є 

пов’язаною.  

Траєкторія, що починається і закінчується в тій самій вершині є циклом. 

Дистанція відображає через яку кількість зв’язків (ребер) пролягає траєкторія. 

При цьому важливим є визначення найкоротшої можливої дистанції 

(англійською - geodesics), що сполучає дві вершини.  

Мережа, де між всіма вершинами найкоротша дистанція = 1, називається 

повною (або “повний граф”), себто є мережею, де всі вершини пов’язані (є 

сусідніми) одна з одною.  

В соціології будь-яка взаємодія декількох об’єктів дослідження може бути 

представлена в вигляді мережі. Вершинами можуть виступати як окремі 

індивіди, організації або навіть макро-групи та окремі теоретичні концепти, а 
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зв’язками між ними – різні форми комунікацій, обміну ресурсів та 

взаємозалежності. Можливість мережевого представлення обмежується лише 

фантазією дослідника.   

Є два основних підходи до реалізації мережевого аналізу – це побудова 

его-центричних мереж, що представляють собою візуалізацію всіх зв’язків 

одного актора, та, власне, робота з однією великою (загальною) мережею, що 

відображає зв’язки між вершинами, що належать до певної групи або вибірки.  

Гарну аналогію цим двом підходам дали Б. Веллмен (який, власне, є одним 

із основних розробників его-центричного мережевого підходу) та К. 

Хейсорнсвейт, порівнявши его-центричну мережу із птолемейським 

розумінням всесвіту, а загальну – із коперніканським [102]. Це співставлення 

бачиться цікавим при порівнянні особливостей використання кожного із 

підходів. Бо, незважаючи на зовнішню методологічну схожість, ці підходи 

мають разючу різницю при використанні, оскільки працюють із суб’єктивним 

поглядом на мережеві стосунки (его-центричний підхід) та загальним аналізом 

мережі, не надаючи привілеїв жодному із ракурсів.  

Розглянемо їх відмінність детальніше.  

При використанні мережевого підходу, в першу чергу, актуалізується 

питання стосовно джерела даних. Его-центричні мережі зазвичай є логічним 

наслідком проведеного глибинного інтерв’ю [див. 93] або опитування [див. 132; 

5], частіше використовуються спеціалізовані дослідницькі техніки як, 

наприклад, генератор імен та генератор позицій. Також використовуються такі 

методи, як генератор ресурсів та метод суми [див.210]. Втім, поки що, за 

винятком методу генератору імен, всі ці методи ще підлягали вдосконаленню та 

подальшій апробації. 

Дослідження загальної мережі потребує більш специфічних даних – як, 

наприклад, контент-аналіз тексту зі спробою виявити його структурні 

характеристики [див. 133], певним чином структуровані дані із історичних 

документів [див. 4], веб-дані (наприклад, мережа репостів або “дружніх зв’язків 

на сайтах, на кшталт Facebook чи Вконтакте), або ж анкета, що включає в себе 
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питання, результатом відповіді на які стане матриця взаємної підтримки та, 

власне, мережа із направленими зв’язками [наприклад, 191].  

На перших етапах свого існування метод мережевого аналізу часто до 

свого інструментарію залучав методи соціометрії Дж.Морено. А саме – 

прохання респондента вказати декількох людей, що відповідають заявленим 

умовам. У випадку дослідження Веллмена, це було прохання назвати та надати 

детальну інформацію про шістьох близьких друзів (“людей поза Вашим домом, 

які Вам близькі”). Інформація також включала ступінь близькості, їх стать, 

соціоекономічний статус, причини дружнього зв’язку, де вони проживають, як 

часто та в якій формі респондент з ними спілкується тощо.  

В результаті автором було проаналізовано велику кількість егоцентричних 

мереж, які дозволили підтвердити гіпотезу про “звільнення” людських 

об’єднань та більшу схильність жителів Торонто ставати частиною великої 

кількості територіально від’єднаних спільнот, аніж у територіально обмежених 

відносинах солідарності.  

Через десять років Веллмен продовжує вивчати на основі опитування, 

проведеного серед жителів Торонто мережі соціальної підтримки. Підхід 

залишається тим самим, втім, тепер мова йде про глибинні багаточасові 

інтерв’ю, результатом яких стала як кількісна, так і якісна інформація. В центрі 

уваги відтепер не первинні зв’язки взагалі, але родинні зв’язки та їх значення 

для егоцентричної мережі. В ході аналізу отриманих даних, Веллмен приходить 

до висновку, що, незважаючи на поширене уявлення про слабкість сімейних 

зв’язків у розвинених країнах, у жителів Торонто (район Іст Йорку) “прямі 

родичі більше ніж просто важливі: вони займають центральну, часто унікальну 

позицію в персональних соціальних мережах” [91, с. 299]. 

Значною мірою відрізняються й основні дослідницькі питання, відповіді на 

які намагаються дати ці два підходи. Дослідження его-центричних мереж є 

популярним методом дослідження спільнот, первинних зв’язків, соціального 

капіталу. Іноді можна порівняти цей метод зі спробою знайти загальні риси та 

особливості в великій кількості “індивідуальних світів” (варто відзначити, що 
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центральним об’єктом такої мережі може бути як особистість, так і організація, 

або, навіть, держава).  

Цікавим прикладом дослідження індивідуальних мереж є робота 

М.Лонкіли, де досліджувались мережі російської економічної взаємодії, а 

основною гіпотезою (та, власне, критерієм для обрання мережевого підходу) 

було припущення, що на пострадянському російському просторі звернення до 

індивідуальної мережі, всупереч формальним економічним інституціям, – 

частий шлях для здійснення різних транзакцій і вирішення особистих проблем 

[42]. 

Загальна ж мережа дозволяє вивчати структуру та соціальну взаємодію в 

певній системі (як в тексті, регіональній общині, суспільному русі, так і в 

державі або на континенті).  

Звичайно, не варто абсолютизувати відмінності між цими підходами. Вони 

досить гармонічно можуть співіснувати та в певних випадках доповнювати 

один одного. На сьогодні вже є навіть істотні спроби розробити алгоритм 

адаптації даних его-центричних мереж для структурного аналізу з позицій 

іншого підходу [див. 102]. Звичайно, часто его-центричну мережу асоціюють з 

якісним дослідженням, в той час як загальну мережу (внаслідок специфіки 

даних, що в ній використовуються) – з кількісним. Але, наслідуючи думку 

Бурдьє про хибне і давно поховане протиріччя між кількісними і якісними 

методологічними техніками, яке “існує лише тому, що професорам воно 

потрібне для укладання методичок і тестових питань” [122], варто скоріш 

враховувати відмінності підходів і використовувати їх не для протиставлення 

один одному, а для поглиблення власного дослідження та уникнення недоліків 

кожного із них. 

При цьому варто мати на увазі, що при аналізі загальної мережі виникає 

проблема обґрунтування меж вибірки та, відповідно, меж самої мережі.  

Як вже згадувалось, в рамках мережевого підходу до дослідження 

суспільних рухів, М.Діані пропонує використовувати номіналістичний або 

реалістичний критерій побудови мережі. Номіналістичний критерій надає всю 
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повноту влади для обмеження кількості акторів виключно цілям та потребам 

дослідника, а реалістичний включає до мережі лише якимсь чином пов’язаних 

між собою акторів [21]. Одним із прикладів реалістичного критерію є метод 

снігової кулі. 

Окрім цього, варто зазначити, що для реляційного та позиційного аналізу 

мереж необхідні різні типи даних: реляційний аналіз більше придатний для 

традиційних опитувальних технік – на противагу позиційного аналізу, який 

потребує даних для всіх елементів системи [25, с.1425]. 

З використанням опитування для збору даних, в свою чергу, може бути 

пов’язана проблема відмови від заповнення анкети (і, як наслідок, неповнота 

мережі). 

Взагалі одне із основних питань, пов’язане із використання мережевого 

підходу, стосується отримання даних та відбору елементів для аналізу. 

Найпопулярнішим методом отримання даних є опитування [наприклад, див. 

132; 191; 5; 28; 59]. Втім, варто відзначити, що, на відміну від звичайного 

соціологічного опитування, розроблювана анкета повинна мати за кінцевий 

результат побудову матриці. Частіше за все активістів або членів конкретної 

організації просять надати інформацію про співпрацю/взаємні дії/обмін 

ресурсами із іншими активістами або організаціями, пропонуючи до 

ознайомлення повний їх перелік. Таким чином отримують мережу із 

направленими ребрами.  

Звичайно, аналізуючи дані, отримані за допомогою опитування або 

самозвіту, слід робити певну поправку на їх суб’єктивність та неточність. 

Дослідження точності спогадів респондентів про їх комунікації неодноразово 

це довели [докладніше див. 133]. 

Іншим методом отримання даних для мережевого підходу є аналіз 

документів. Його дієвість та результативність була відмічена багатьма 

соціологами. Серед них – Ч.Тіллі та його дослідження протестів у 

Великобританії у 1828-1834 рр. [75], дослідження ролі активістської мережі на 

перших етапах розбудови та консолідації нацистської партії в Німеччині, 



 

 

94 

проведене Х. Анхейером [4], дослідження партії Медічі Дж. Паджета та К. 

Ансела [58] та інші. Даному методу також властиві проблеми неповноти мережі 

(через огріхи або усвідомлювані неточності у джерелі інформації) та, власне, 

відбору документів для основи мережі.  

Цікавою особливістю використання документів як джерела даних є те, що, 

окрім використання статистичних даних та різноманітних звітів, можливою є 

спроба виявити структурні особливості тексту за допомогою контент-аналізу. В 

основі такої роботи з документами стає гіпотеза, що, згадуючи певного актора, 

автор тим самим поєднує себе з ним. Варіації рівня формалізованості такого 

дослідження відкривають межі від створення мережі цитованості у певній 

науковій спільноті, до, власне, аналізу мережевих взаємодій російських 

соціологів, побудованих на основі мережевих реконструкцій біографій [див. 

133]. 

На даний момент також поступово поширюється методологія дослідження 

неповних мереж [210], яка пов’язана в першу чергу із аналізом цитувань та 

розвитком сфери індексів цитувань, що розробляються в рамках різних 

проектів, серед яких найвідоміші – “Scopus” та “Web of Science” 

Звичайно, це лише маленька кількість прикладів того, де брати дані для 

дослідження соціальних мереж. А оскільки придатними для нього є всі дані, які 

відображають структурні зв’язки між елементами якоїсь системи, то розширяти 

цей список можна ще довго. Втім, зупинимось на основному для даного 

дослідження джерелі даних для мережевого аналізу, – на аналізі протестних 

подій.  

Ще на початку 70-х років виникло питання про пошук нових індикаторів, 

які б збільшили пояснювальний потенціал теорій, що досліджують 

довготривалі тренди протестної активності. Запропонований метод досить 

швидко набув поширення, і зараз метод аналізу протестних подій є популярним 

методом дослідження, розробленим соціологами для відображення, аналізу та 

інтерпретації поширення і змісту значної кількості протестів за допомогою 

контент-аналізу таких джерел, як новини в газетах [40]. 
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Класичним прикладом такого дослідження є робота Беверлі Сілвер “Сили 

праці: робітничі рухи та глобалізація з 1870 р.”. В ній шляхом теоретичного та 

емпіричного аналізу авторка демонструє історичну траєкторію робітничого 

руху: від панування текстильної промисловості у 1870 році, крізь становлення, 

розгортання та поступове згасання автомобільної промисловості, і закінчує свій 

аналіз кінцем ХХ століття та пошуком нової панівної сфери промисловості та 

можливими тенденціями і потенціалом її робітничого руху. Основними 

джерелами інформації про страйкову активність робітників стали статті в 

журналах “Таймс” (Лондон) та “Нью Йорк Таймс” за період 1870-1990 рр.[69]. 

Даний метод має як переваги, так і недоліки. І поки деякі дослідники 

стверджують, що аналіз протестних подій залишається найбільш ефективним 

методом вивчення суспільних рухів, і що проблеми похибки і валідності 

незначні [наприклад, див. 40], інші прийшли до цілком протилежного 

висновку, що дані ЗМІ є не надто надійними, оскільки вони не вимірюють 

активність громадських рухів, а, скоріше, є аналізом упередженого висвітлення 

подій газетою і повинні розглядатися саме як такі [8].  

Проте, зважаючи на досягнення в сфері досліджень суспільних рухів та 

впливу на них поширення інтернету, що були розглянуті вище, в даному 

дослідженні ми приймаємо тезу У.Гемсона, що якщо окрема протестна подія не 

має репрезентації в ЗМІ (особливо в тих із них, які існують в інтернет 

просторі), то можна вважати, що цей протест фактично не існує. Саме ця теза 

фактично є обґрунтування поширення методу аналізу протестних подій. 

Отже, з одного боку, аналіз протестних подій приваблює спрощеним 

розглядом широкого спектру рухів і дій та можливістю як змістовного, так і 

кількісного аналізу отриманих даних. З іншого, є ряд критичних зауважень, 

зосереджених, як правило, на можливих похибках, що супроводжують цей 

метод. Наприклад, проблемою постає операціоналізація протесту. 

Нерозкритими залишаються питання щодо кодування різних типів протесту, 

відбір тільки тих, в яких беруть участь велика кількість людей, або тільки із 

конфліктно-насильницьким перебігом подій.  



 

 

96 

Розглядаючи можливість використання методу аналізу протестних подій 

для дослідження фемінізму, Пол Багулей також зазначав, що в багатьох 

випадках дослідники описують, як правило, чоловічі форми поведінки, а значна 

частина дискусій стосовно похибки вибірки, притаманної цьому методу, рішуче 

залишається осторонь гендерних проблем [8]. 

Серед інших недоліків відзначають похибку, що пов'язана з роллю 

дослідника, і стосується конкретних практик відбору або кодування.  

Наприклад, не всі щоденні видання газети можуть бути проаналізовані через 

брак коштів і часу, а аналіз джерел може проводитися тільки один або два дні 

на тиждень. Цей недолік значною мірою коригується завдяки автоматизації 

процесу збору даних. Сьогодні вже існує декілька алгоритмів, що дозволяють 

за ключовими словами відбирати необхідні статті в режимі реального часу, 

кодувати основні змінні (як, наприклад, кількість учасників та згадувані 

актори). Проте, незважаючи на швидкий розвиток сфери машинного навчання 

та її поступового впровадження в соціальних науках, більш детальний аналіз 

текстової і візуальної інформації, що супроводжує статтю, все ще залишається 

відповідальністю дослідницької команди.   

Ще одним аргументом критиків даного методу є похибка вибірки. Мається 

на увазі, що дослідження найпопулярніших глобальних міжнародних газет не 

дає можливості осягнути весь протестний простір. До того ж на шпальтах газет 

інформація може бути певним чином спотворена або повністю замовчана. Ця 

проблема актуалізує детальну розробку критеріїв відбору одиниць дослідження 

та періодичний перегляд списку за сформульованими критеріями (як, 

наприклад, публікаційна активність видання). 

Зважаючі на перелічені недоліки, можна ще раз наголосити на 

використанні інтернет джерел як одного із шляхів вдосконалення методу 

аналізу протестних подій. Поступово наукова спільнота використовує не лише 

глобальні ЗМІ (як у випадку дослідження Б. Сілвер), але й регіональні, 

неофіційні, академічні і активістські ресурси, що стають кладезем цінної 

інформації для регіональних досліджень. А дослідники починають включати до 
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списку джерел інформації не тільки паперові видання, але й стрічки он-лайн 

новин.  

Звичайно, така модифікація методу позитивно відбивається не тільки на 

вартості дослідження, але й дозволяє припускати, що значне збільшення видів 

та кількості інформаційних джерел надає можливість охопити у дослідженні 

якщо не абсолютно всі, то переважну більшість протестних подій, що 

відбувались на певній території за встановлений період. А включення до 

джерел не тільки офіційних ЗМІ, але й сайтів багатьох громадських, 

неформальних (часто конкуруючих між собою) організацій мінімізує 

можливість одностороннього висвітлення окремих подій із викривленням 

фактів. 

Демонструючи переваги дослідження преси за допомогою Інтернет-

ресурсів, звернемось до двох прикладів. 

Першим прикладом постає дослідження групи з чотирьох вчених (І.Ортіз, 

С.Бурке, М.Беррада, Х.Саенц), які в 2013 році за допомогою методу аналізу 

протестних подій статистично підтвердили всесвітній сплеск протестної 

активності та її суспільного резонансу (за період 2006-2013рр.), визначили 

основні причини (невдоволення), через які виникали протести, здобутки (як 

позитивні, так і негативні) протестантів, їх найпоширеніші вимоги та форми 

реалізації протестної активності [56]. Їхнє дослідження охоплює дані доступних 

он-лайн новин, опублікованих в період з січня 2006 року по липень 2013 року. З 

метою упередженого вибору джерел новин (а це, як вони відзначають, одне з 

найважливіших завдань в рамках даного методу), їхнє дослідження включило в 

себе принаймні одне міжнародне або регіонально визнане джерело для кожної 

досліджуваної країни (наприклад, Новини Бі-Бі-Сі, Аль-Джазіра, Нью-Йорк 

Таймс), доповнене принаймні одним місцевим академічним або організаційним 

джерелом незалежних новин в країні (наприклад, Демократія Зараз!, база даних 

Глобальних ненасильницьких дій тощо) [56]. 

Не можна не звернути увагу на те, що саме використання веб-медіа 

дозволило цим дослідникам вийти за межі однієї країни та, полишивши ідею 
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про фіксацію абсолютно всіх протестів, що мали місце за певний період часу, і 

певним чином оминувши мовні бар’єри, зосередитись на аналізі протестної 

активності на глобальному рівні. 

Використана в дисертаційному досліджені база даних Моніторингу 

протестів, репресій та поступок “Ukrainian Protest and Coercion Data”, що 

проводиться Центром соціальних і трудових досліджень, є, навпаки, 

демонстрацією спроби вести облік всіх протестів, що мають місце на території 

однієї держави. 

Це є наймасштабніший проект в Україні, заснований на методі аналізу 

протестних подій. Починаючи з кінця вересня 2009 року, вони “створюють базу 

даних усіх (незалежно від тематики та чисельності) фактичних протестних 

подій, позитивних та негативних реакцій на них, їхньої форми, учасників, 

цілей, вимог, місця і часу проведення тощо, які відбуваються в реальному часі 

на території України і про які з’являлися інформаційні повідомлення у веб-

медіа” [189]. У якості джерел інформації дослідження виступають більше 190 

національних, обласних та активістських ЗМІ. Втім, детальніше до нього 

звернемось трохи пізніше. 

Ще однією методологічною можливістю використання мережевого 

аналізу, є аналіз мережі в часі. 

Як вже згадувалось, часто соціальна мережа за своєю сутністю 

ототожнюється із соціальним капіталом. А однією із властивостей соціального 

капіталу (втім, як і будь-якого іншого виду капіталу) є його можливість 

накопичення, видозміни і конвертації. Тому відстеження зміни капіталу в часі 

видається особливо важливим.  

Мережевий же аналіз, з самого початку структуралістський за своєю 

сутністю, дуже часто асоціюється саме зі статичним виміром – розглядом 

мережі “тут і зараз”. Статичність мереж довго була одним із найістотніших 

недоліків мережевого підходу. Це пов’язувалось із слабким (іноді навіть 

нульовим) прогностичним потенціалом та заслабкими зв’язками між даними, 

отриманими в різний період часу. Тому можливість роботи з мережею та її 
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зміною в часі стала в центрі уваги багатьох дослідників. З одного боку, 

проблема статичності мережі була забута соціологами, які працюють з онлайн 

мережами - оскільки обсяг і характер інформації дозволяє оновлювати мережу 

мало не щохвилини. З іншого боку, з'явилося безліч спроб обґрунтувати і 

математично підкріпити дослідження динамічних мереж [див., наприклад, 71].  

В цілому, говорячи про існування мережі в часі, звертають увагу на два 

аспекти: по-перше, як вже було зазначено, методики, що досліджують зміну 

мережі у часі все ще слабо розвинені. По-друге, з’являється питання 

врахування тимчасових елементів мережі – як акторів, так і зв’язків, що, в свою 

чергу, повертає нас до проблеми побудови вибірки.  

Слідом за Т. Снайдерсом, розглянемо три відмінності між різними типами 

мереж та особливостями їх дослідження у часі [71]. Перша стосується природи 

зв’язків та, відповідно, причини їх поступової (або, навпаки, моментальної) 

видозміни. Так, наприклад, якщо ви вивчаєте мережу дружніх стосунків в 

робочому колективі, характер зв’язків буде абсолютно інакший, порівняно із 

випадком, якщо вивчаєте кількість та частоту “репостів” і “лайків” в онлайн 

мережі. Друга відмінність стосується самої сутності вершин – чи це вони 

продукують зміни (як у випадку дослідження колективу), чи зміни є наслідком 

зовнішніх обставин (як у випадку мережі подій). І, нарешті, третя відмінність 

стосується характеру змін у часі – дискретному (в конкретний момент часу) або 

континуальному (безперервному).   

Для вибору адекватної системи обчислюваних показників та уникнення 

зсувів та упереджень стосовно продукованих висновків, важливо розглянути 

основні підходи до типологізації досліджуваних мереж та мережевих зв’язків. 

Особливий інтерес для проведеного дисертаційного дослідження 

становить поняття афіліативної мережі. Згідно визначенню, запропонованому у 

соціологічному словнику, афіліативна мережа – це “бімодальні соціальні 

мережі (гіпермережі), побудовані за критерієм участі акторів в одних і тих же 

подіях або приналежності до соціальних груп. На відміну від традиційних 

мереж, афіліативні мережі включають дві множини елементів - акторів і події. 



 

 

100 

Відносини між елементами однієї множини обумовлені їх зв'язками з 

елементами іншої. Основне припущення, що лежить в основі аналізу А.М., 

полягає в тому, що спільна участь у подіях створює умови для виникнення 

соціальних зв'язків іншого типу - знайомств, дружби, конкуренції” [109]. 

Основним обґрунтуванням афіліативної мережі є уявлення про те, що в 

більшості випадків окремі події, з одного боку, є наслідком раніше 

встановлених зв’язків та в певному сенсі їх “верифікація”, з іншого боку, події 

можуть ставати причиною створення нових зв’язків. Отже афіліативна мережа, 

звичайно, може бути розглянута як набір опосередкованих (подієвою змінною) 

даних, що не є точним віддзеркаленням реальності, проте попереднє 

припущення дозволяє вважати, що афіліативна мережа є репрезентацією 

зв’язків іншого характеру, що набули “реального” характеру завдяки подієвій 

змінній. 

Зазвичай афілативну мережу характеризують як мережу із непрямими 

слабкими зв’язками. Мається на увазі вже усталена класифікація  типів 

мережевих зв’язків.  

Так, наприклад, виокремлюють прямі та непрямі зв’язки всередині мережі. 

Ми говоримо про прямий зв’язок коли два актори поєднані взаємною 

інтеракцією або взаємозалежністю. Непрямий зв’язок поєднує акторів за 

допомогою взаємного ресурсу або події, до якої обидва мають певне 

відношення. Наприклад, два активіста, які знають одне одного є прикладом 

прямого зв’язку, в той час, як два активіста, які взяли участь в одному протесті 

(себто розглядаються нами як вершини афіліативної мережі) є прикладом 

непрямого зв’язку. 

Ще однією загальноприйнятою класифікацією є умовний поділ зв’язків на 

сильні та слабкі. Різні науковці, спираючись на цілі свого дослідження, часто 

інтерпретують цей розподіл по-своєму. Наприклад, М.Діані та Д.Балдассарі 

слабкий та сильний зв'язок переформулювали на “транзакції”, що передбачають 

лише обмін ресурсами та “соціальні зв’язки”, які поєднують як обмін 

ресурсами, так і спільне членство [9].  
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Цікаву заміну слабким та сильним зв’язкам винайшли Джон Паджет та 

Крістофер Ансел у своєму відомому дослідженні соціальної мережі, що 

утворилась навколо сім’ї Медічі та стала основною передумовою для 

захоплення нею влади у Флоренції у 1400-1434 рр. [58]. У якості сильних 

зв’язків вони розглядали шлюбні та економічні відносини із іншими сім’ями, у 

якості слабких – політичні альянси та дружбу. Поєднавши ці зв’язки із 

просторовою змінною, вони віднайшли цікаву тенденцію (чи, скоріше, сімейну 

стратегію): Медічі не заключали шлюбів із “сусідами” та з тими, з ким мали 

спільні економічні справи. Втім, для економічних стосунків сусідство не 

ставало перепоною. Таким чином, сім’я (а за нею і партія) Медічі створила 

навколо себе мережу зв'язків, в яку увійшли майже всі райони Флоренції, тим 

самим забезпечивши собі шлях до влади. 

Схожим на попереднє є розмежування видимих та латентних зв’язків. У 

дослідженнях суспільних рухів видимими називають всі міжорганізаційні 

інтеракції та обмін ресурсами. В той час, як латентними позначають існування 

дружніх відносин між активістами із різних організацій, одночасне членство в 

декількох організаціях тощо. Незважаючи на те, що останні дослідження 

показали, що латентні зв’язки відіграють значну роль у існуванні та 

функціонуванні мережі (а за нею – і всього суспільного руху), вони частіше за 

все залишаються поза увагою дослідників, оскільки дуже важко знайти 

доступні та надійні дані, які б їх фіксували. Певним винятком є дослідження 

процесу вербування до Mississippi Freedom Summer, проведене Д. МакАдамом 

[28]. Напередодні літа 1964 року всім бажаючим стати волонтером та взяти 

участь у масових акціях із захисту прав темношкірих була видана анкета, в 

якій, окрім детальної інформації про сімейне та економічне положення 

кандидата, також запитувалось про членство в організаціях, університетську 

активність та основні мотиви участі у русі. Масив цих анкет став безцінним 

джерелом для дослідника суспільних рухів. 

Кажучи, про сильні і слабкі зв’язки, не можна оминути увагою і вже 

згадувану статтю М.Грановеттера “Сила слабких зв’язків”, в якій автор 
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демонструє, що, незважаючи на невичерпний дослідницький інтерес до 

“сильних” зв'язків між людьми, саме “слабкі” зв'язки відіграють основну роль 

при поширенні інформації, ресурсів або можливостей для індивідів [36]. Підхід 

Грановеттера був певним чином продовжений Р.Бартом. Тільки якщо 

Грановеттер концентрував свою увагу на “слабких зв’язках”, то Барт пішов далі 

і заявив про необхідність вивчення “структурних дір”, представляючи ідею, що 

іноді відсутність зв'язків може виявитися більш інформативною, аніж їх 

наявність. А поведінка в умовах конкуренції може розглядатися через призму 

(не)доступу різних гравців до цих самих “дір” [12]. 

Переходячи безпосередньо до аналізу досліджуваної мережі, дослідники 

виявили, що різна топологія радикальним чином може змінити функціонування 

всієї мережі. Були виокремлені три базові типи мереж: 

1. Ланцюгова (або лінійна) мережа, у якій люди, товари або 

інформація йдуть по лінії окремих контактів і у якій для того, щоб пройти 

її від одного кінця до іншого, потрібно пройти через проміжні вузли 

2. Зіркоподібна (або центральна, колісна) мережа, у якій набір 

суб’єктів зв’язаний з центральним (але не ієрархічним) вузлом чи 

суб’єктом, і в якій суб’єкти, щоб зв’язатися чи скоординувати дії з будь-

яким іншим, повинні робити це через центральний вузол 

3. Загальноканальна чи повноматрична, мережа, у якій кожен 

пов’язаний з усіма іншими [182, с. 19-20] 

Інший (хоча й схожий) підхід до виокремлення особливих типів мереж, 

спирається на два виміри – централізація / децентралізація та інтеграція / 

сегментація. Таким чином, виокремлюють 4 типи мереж: знову-таки “зірка” 

(централізована та інтегрована мережа), “поліцефалус” (кластеризована мережа 

зі змінним ступенем централізації, з великою середньою відстанню між 

акторами), “кліка” (або максимально повний підграф – децентралізована 

мережа, в якій всі актори поєднані напряму між собою) та сегментована і 

децентралізована мережа (як приклад – форма “колесо”) [20, с. 223–235]. 
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Ці структурні особоливості рідко притаманні всій мережі (якщо ми не 

досліджуємо зовсім маленькі або специфічні, наприклад, терористичні мережі), 

проте активно використовуються для виявлення кластерів та дослідження їх 

структурних особливостей. 

За структурою розподілу влади, мережа також може бути структурована та 

ієрархічна або, навпаки, може видаватися ацефальною (безголовою), а в інших 

випадках поліцефальною (гідроголовою) [182, с. 21].  

Розглянувши базові показники, що мають зміст в рамках дисертаційного 

дослідження, підведемо підсумки стосовно ролі мережевого аналізу, його 

особливостей та недоліків. 

Особливість мережевого аналізу полягає в тому, що моделі, розроблені з 

його допомогою, по-перше, легко операціоналізуються, а отримані результати 

можна перевірити; по-друге, вони враховують соціальне оточення акторів; по-

третє, вони забезпечують розгляд різних рівнів соціальних акторів: від 

індивідуального, до колективного [133]. 

Саме остання особливість яскраво проглядається при знайомстві із 

працями різних науковців. Мережевий аналіз передбачає, що одиницею 

дослідження (вершиною) може бути як окремий індивід, так і певна організація, 

політична партія, або, навіть, ціла держава. Так само зв’язки між вершинами 

встановлюються згідно наукового інтересу та фантазії автора – ними можуть 

бути як листування, обмін певними ресурсами, підписання міжнародних 

договорів тощо. 

Виходячи з цієї особливості, слід звернути увагу на основні проблеми та 

труднощі, пов’язані з мережевим аналізом. 

Звичайно, широкі межі використовуваності ведуть до проблеми 

суб’єктивності методу, яка, в свою чергу, призводить до того, що мережевий 

аналіз стає лише інструментом для аналізу та візуалізації отриманих даних. 

Використання лише математичного апарату призводить до того, що дані 

описуються некоректно, результат розповсюджується на всю генеральну 
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сукупність, а об’єм вибірки залишається замалим – для спрощення процесу 

обробки та представлення даних.  

Ще однією проблемою є використання методу для дослідження 

динамічних процесів. І тут ми бачимо два аспекти: по-перше, методики, що 

досліджують зміну мережі у часі все ще слабо розвинені. По-друге, як вже 

згадувалось, з’являється питання врахування тимчасових елементів мережі – як 

акторів, так і зв’язків, що, в свою чергу, повертає нас до проблеми побудови 

вибірки. 

До того ж, обираючи даний метод, слід поставити перед собою питання, чи 

описують та пояснюють досліджувані нами зв’язки реальні соціальні 

об’єднання, або, як сформувала це питання Г.Градосельська “наскільки реальні 

ті зв’язки, які ми вимірюємо?” [133]. 

Втім, всупереч переліченим недолікам, мережевий підхід та методологія 

мережевого аналізу набувають свого розповсюдження та поступово 

вдосконалюється. Його використання можемо бачити на прикладі численних 

досліджень в різних сферах та, передусім, в сфері досліджень суспільних рухів, 

їхнього соціального капіталу, рекрутингового процесу та, власне, протестної 

складової.  

 

3.2 Особливості дослідження мережевих зв’язків протестного поля в 

Україні. 

 

Актуальність дослідження, проведеного в рамках даної дисертації, добре 

віддзеркалюється в репліці Маріо Діані, яка пролунала на всесвітній 

конференції “Мережі в глобальному світі”, що проходила в Санкт-Петербурзі у 

2014 році: “Дослідження суспільних рухів можуть досягти значних успіхів, 

поєднуючи різні аналітичні рівні – індивідуальний, організаційний та подієвий, 

замість того, щоб вивчати їх окремо. Отже, повинні бути розроблені відповідні 

методи дослідження мереж” [53].  
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Не маючи можливості відобразити індивідуальну змінну, надалі всю увагу 

зконцентруємо на поєднанні саме організаційного і подієвого рівнів в межах 

побудови мережі організацій, що брали участь у протестних подіях в Україні в 

період 2011-2013 років. 

Я беру за опертя ідею, що організації суспільних рухів не існують у 

вакуумі і їх постійно оточують інші організації, можливо, інших суспільних 

рухів; і міжорганізаційні зв’язки представляють собою важливі канали за 

допомогою яких стає можливим мобілізувати ресурси, включаючи один із 

найбільш важливих для суспільних рухів – людський ресурс [28, с.358]. Отже 

“учасники руху мають не тільки внутрішні зв’язки, вони також пов’язані з 

іншими рухами, з якими їх об’єднують спільні цінності і ставлення до проблем. 

Через ці зв’язки рух має змогу здобувати матеріальну підтримку, рекрутувати 

нових членів та здійснювати координації спільних акцій” [182, с. 280].  

Прикладів побудови тісних зв’язків між різними рухами дуже багато. Так у 

1980-ті роки захисники довкілля налагодили відносини з феміністськими і 

профспілковими організаціями та захисниками громадянських прав, щоб 

подолати свій образ “представників міської еліти”. У 1990-ті роки члени руху 

“Мудрого користування” намагалися розширити його вплив за межі своєї 

традиційної бази – сільських і приміських районів на заході США. Вони 

об’єднувалися з міськими групами зі східних міст і вступали в союзи з 

політичними і релігійними “правими” з метою обрання на державні посади 

консерваторів [182, с. 280]. 

Окрім союзів між різними рухами, не слід оминати увагою можливість 

існування окремих видів коаліційних процесів, які, всупереч теоретичному 

розумінню мережевих процесів взаємодії в суспільних рухах, не підкріплені ані 

єдиною ідентичністю учасників, ані їх ідеологією. 

Зважаючи на проведене дослідження теоретичного підґрунтя та 

продемонструвавши, що в Україні ще не було реалізовано жодної спроби 

дослідити суспільні рухи за допомогою мережевого аналізу, мною була обрана 

досить нестандартна тактика, згідно якій суспільний рух (та, власне, його 
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основні учасники) можуть бути виявлені за допомогою мережевого аналізу – 

всупереч розповсюдженим підходам, які беруть визначення суспільного руху за 

критерій для (не)включення до вибірки та подальшого дослідження окремих 

організацій. Тобто я використовуватиму реалістичний, а не номінальний 

критерій визначення меж мережі.  

Власне, реалізація такого підходу стає можливою завдяки наявній базі 

даних, яка включає в себе абсолютно всі протести, що відбувались на території 

України, відображали різні проблемні питання та були реалізовані 

представниками різних ідеологій. 

Спираючись на визначення суспільного руху, я висуваю гіпотезу, згідно 

якій аналіз мереж протестів різних організацій в Україні може допомогти 

виявити суспільні рухи та представити повний перелік акторів, що включені до 

них. Навіть більше – саме мережі взаємодій, оскільки представляють собою 

наглядну візуалізацію потоків людського та соціального капіталів, є 

інструментом для того, щоб підтвердити відкритість або закритість окремого 

суспільного руху, його інтенсивність та політизацію, навіть певним чином 

зрозуміти стратегію подальшого його розвитку. 

Основною метою даного мережевого дослідження є, побудувавши мережі 

міжорганізаційних взаємодій в Україні, виявити структуру протестного поля 

взаємодії як окремих організацій, так і, власне, суспільних рухів. 

В рамках даного мережевого дослідження були поставлені наступні 

завдання: 

• Пристосувати наявну базу даних для подальшого мережевого 

дослідження організацій. 

• Скласти повний перелік громадських та політичних 

організацій, що були протестно активні впродовж досліджуваного 

періоду. 

• Виявити основні тренди в рамках протестної активності 

перелічених організацій по областям України. 
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• Розкрити особливості структури мережі міжорганізаційної 

взаємодії в рамках протестів 2011-2013 рр. (до подій, що отримали 

назву “Євромайдан” або “революція гідності”) – як на рівні окремих 

областей, так і на загальноукраїнському рівні. 

• Визначити основні тренди стосовно змін мережевої 

міжорганізаційної взаємодії впродовж досліджуваного періоду. 

• Виокремити основних лідерів – як за показником їх 

протестної активності, так і в рамках їх мережевої позиції. 

• Розкрити особливості мережевої співпраці громадських 

організацій та профспілок із політичними партіями. 

• Виявити основні кластери організацій, що активно 

співпрацювали впродовж 2011-2013 рр. – як на 

загальноукраїнському рівні, так і окремо в Києві. 

Таким чином, я намагаюсь використати особливу сутність явища протесту, 

протесту як прояву агентності, дієвої складової, та протесту як незамінного 

структурного елементу суспільного руху. Тим самим я приймаю гіпотезу про 

можливість використання реляційного підходу в рамках такої 

структуралістської стратегії дослідження. 

Вершинами мережі виступатимуть некомерційні організації, що брали 

участь хоча б в одній протестній події в Україні впродовж 2011-2013рр. Варто 

відмітити, що всупереч постмодерністському розумінню мережевої сутності, 

що виражена, наприклад, в акторно-мережевій теорії Б.Латура або “ризомою” 

Дельоза та Гваттарі, мережевий аналіз найбільш ефективний за умови, якщо всі 

вершини мережі належать до одного класу об’єктів [210]. Тому поєднуюча 

змінна протестної події мною була виключена із мережі. 

В якості зв’язків в мережі я беру критерій співучасті організацій хоча б в 

одній протестній події. Тому результатом стає побудова афіліативної мережі, 

яка собою уособлює припущення, що між будь-якими акторами з’являється 

певний зв’язок тоді, коли вони беруть участь в одній події. 
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Оскільки в якості такої події обрано протест, я припускаю, що взаємна 

участь, якщо не демонструє факт наявності спільної ідентичності, то є певним 

непрямим доказом спільності цілей (у вузькому, прагматичному розумінні 

цього слова) – принаймні, на короткий період часу. Саме тому ще однією із 

гіпотез є припущення, що в Україні, зважаючи на часто згадувану в наукових 

статтях, слабку ідеологічну артикуляцію політичних партій та при цьому 

досить високому рівні їхньої протестної активності, переважають саме 

коаліційні процеси, що протилежні процесам суспільних рухів саме за 

критерієм відсутності єдиної ідентичності серед взаємодіючих організацій. 

Емпіричну базу проведеного дослідження склали дані Моніторингу 

протестів, репресій та поступок “Ukrainian Protest and Coercion Data” за 2011-

2013 рр., реалізованого Центром соціальних і трудових досліджень. Це є 

наймасштабніший проект в Україні, заснований на методі аналізу протестних 

подій. На основі моніторингу більше ніж 190 національних, обласних та 

активістських веб-медіа вони створюють максимально повну базу даних, що 

репрезентує інформацію як стосовно протестів, так і всіх репресій та поступок, 

що мали місце в Україні та були відображені в ЗМІ [189]. Дані є абсолютно 

відкритими, вільними для розповсюдження та аналізу, представлені в таблиці 

Excel  на офіційному сайті організації. До цієї бази даних входить достатньо 

велика кількість змінних, що розкриває можливості для аналітичної творчості.  

В рамках дисертаційного дослідження вивчались наступні змінні: ID, день 

початку протестної події, її основні учасники, приблизна кількість людей, 

залучених до протесту та область, де протест відбувався. 

Досліджувалась мережа громадських організацій та об’єднань, профспілок 

та політичних партій. Тобто ті актори, що зазвичай є основними дієвцями 

різних суспільних рухів. До дослідження не було включено протести окремих 

соціальних груп (пенсіонерів чи студентів – якщо вони не відбувались за 

підтримки окремої організації; або протести прибуткових приватних 

організацій). 
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Після пристосування даних до поставлених цілей та видалення протестів, 

що не відповідають вище зазначеним критеріям, до дослідження було включено 

1086 організацій. Серед них – 61 політична партія, 108 профспілок та 917 

громадських організацій / об’єднань (або організацій невстановленого типу).  

Всупереч даним Державної служби статистики, що “не викликають 

довіри” [див. 193], дані Моніторингу, використовувані в дослідженні, є 

результатом реалізації методу аналізу протестних подій. Вище було розглянуто 

основні його особливості та недоліки. На сьогодні, в першу чергу завдяки 

особливому підходу до побудови вибірки (до якої входить близько 200 джерел 

національного та регіональних рівнів, що представляють ЗМІ різного типу – як 

політичні, так і громадські, профспілкові тощо), можна сказати, що в рамках 

даного проекту можлива похибка вибірки мінімізована.  

В процесі роботи з обробки даних та підготовки їх для подальшого аналізу, 

з’явилась значна кількість проблем, на які варто звернути увагу. 

Специфічною рисою роботи із наявною базою даних Моніторингу 

протестів, репресій та поступок є те, що база даних ведеться повністю 

англійською мовою, що стає причиною значних проблем, пов’язаних із 

урахуванням та виокремленням організацій. Так, наприклад, відсутність єдиної 

норми для перекладу та транслітерації назв організацій призводить до наявності 

в базі близько десяти різних прикладів транслітерації партії “Батьківщина”, а 

іноді практично неможливим є відрізнити де мова йде про партію 

“Батьківщина”, а де – про російськомовну партію “Родина” (АР Крим) 

(наприклад, якщо вони закодовані під назвою “Fatherland”).  

Іншим аспектом є множинність “складних” назв, пов’язана із 

англомовними синонімами та різним порядком слів. Так, наприклад, 

організація “Захист праці” може бути закодована як “Labor defense”, “Labor 

Protection”, “Defense of labor”, “Protection of the labor” тощо. Ще гірше справи із 

назвами на кшталт “Професійна спілка працівників державних установ 

України”. 
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Окрім перекладених, в базі також можна побачити просто транслітеровані 

назви та абревіатури(як просто транслітеровані, так і перекладені – прикладом 

може слугувати “CUN” і “KUN”, які репрезентують Конгрес українських 

націоналістів). Частково цю проблему намагаються усунути, наводячи перелік 

скорочень в кодувальній книзі. Втім, цей перелік є неповним і не завжди 

дотримувався кодувальниками.  

При цьому також не слід забувати, що при роботі з базою даних такого 

типу програмне забезпечення чутливе до кожної незначної варіації у назві. 

Велика чи маленька літера, апостроф, артикль, лапки – всі ці нюанси 

призводять до того, що одна й та сама організація багаторазово дублюється. 

В даному дослідженні було використано безкоштовне програмне 

забезпечення OpenRefine, в якому закладено алгоритм кластеризації текстової 

інформації із її подальшим об’єднанням під єдиною назвою. Це дозволило 

уникнути значних зсувів в базі даних, втім, оскільки алгоритми не враховують 

синоніми та специфіку перекладу, а чистка списку власноруч не видається 

можливою в умовах більше ніж тисячі назв, якщо уважно придивитись до 

повного списку, можна побачити декілька прикладів повторюваних організацій 

(наприклад, як це було віднайдено вже після проведеного дослідження, в 

списку присутні “Independent trade union” та “Free trade union” або “Labor 

movement Solidarity” та “Solidarnist”). 

Також важливо закцентувати увагу на тому, що в рамках Моніторингу 

протестів, репресій та поступок до основних діючих акторів вносять не тільки 

назви організацій, але й представників різних соціальних груп (“ветерани”, 

“студенти”, “працівники”) або місцевих жителів (“жителі проспекту Миру”, 

“жителі села Березняки”). Тому одним із етапів підготовки бази даних для 

подальшого аналізу стало видалення власноруч всіх категорій такого типу. 

Втім, іноді даний процес стикався з проблемою розведення соціальних груп та 

організацій. Бо, наприклад, що заважає комусь заснувати організацію під 

назвою “Студенти Житомира”? Або чи є організація “FC Dynamo fans”? А як 

щодо “FC Dynamo ultras”? 
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Інший аспект стосується виокремлення саме громадських організацій зі 

списку, де також представлені приватні компанії, магазини та інші прибуткові 

фірми. Наприклад, “Велополтава” може бути як вело магазином, так і 

об’єднанням велосипедистів, а “Creative Youth” може бути умовно як 

громадсько-політичним рухом, так і назвою приватної школи. 

Ще однією причиною можливих зсувів є складність пошуку та 

встановлення україномовних аналогів. Наприклад, “Spillover” може “ховати” за 

собою як громадську організацію, так і назву магазину. 

Отже, як можна побачити, в процесі підготовки бази даних до подальшої 

роботи з нею було виявлено доволі значну кількість слабких місць та можливих 

подальших зсувів. Втім, варто також зазначити, що більшість описаних 

проблем стосувались, в першу чергу, невеликих місцевих організацій, які 

впродовж трьох років демонстрували зовсім незначну протестну активність. 

Тому (і в процесі мережевого аналізу ця гіпотеза була підтверджена) ці 

незначні зсуви або відхилення стосувались вершин, що умовно можуть бути 

віднесені до “периферії” мережі, а отже майже1 не вплинули на основні 

показники та зроблені висновки.  

Варто звернути також увагу на певні змістовні обмеження дослідження. 

По-перше, як це вже згадувалось, метод аналізу протестних подій репрезентує 

всі ті протести, що потрапили до уваги ЗМІ. Саме тому, слід мати на увазі, що 

побудовані мережі є наслідком саме репрезентації “в очах ЗМІ”. Втім, 

зважаючи на теоретичне обґрунтування, наведене вище, протестна подія (та, 

власне, суспільний рух) в сучасному світі якщо не репрезентується в медіа, то, 

можна сказати, не існує.  

По-друге, в досліджуваній мережі в якості вершин виступають окремі 

організації, а в якості зв’язків між ними – факт взаємної участі в одній 

протестній події. Таким чином, маємо мережу із непрямими ненаправленими 

зв’язками. Такий зв’язок є скоріше слабким, оскільки не передбачає сильної 

                                                
1 “майже” – бо можна зробити припущення, що наявність в мережі дублів вершин може 
призвести до більшої сегментації мережі та зниження показника загальної згуртованості 
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взаємозалежності; в основі нашої мережі – лише тимчасовий збіг обставин та 

інтересів різних організацій. Нажаль, 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 та процес “вибору” співучасників (в нашому випадку – 

неможливість виявити основного організатора протесту, його випадкових 

учасників, основного спонсора, “джерело державної легітимації” протесту 

тощо). 

Цю проблему в своїй роботі також підкреслюють П.Е.Олівер та 

Д.Дж.Майерс. Вони акцентують увагу на тому, що для мережевого аналізу дані 

стосовно протестів мають “значну кількість шипів” [55, с. 201], оскільки 

зазвичай включають лише змінні стосовно часу, локації, форми дії, основних 

гасел та учасників протесту. Значно рідше (якщо взагалі такі приклади є) ці дані 

включають в себе інформацію стосовно соціальних взаємодій або 

комунікаційних процесів, що були залучені в рамках організації та мобілізації 

конкретної протестної події [55, с. 173-174].  

Звернемо увагу також на особливості проведеного мережевого 

дослідження з позицій часу і простору. 

При дослідженні мережі подій (у випадку дисертаційного дослідження – 

афіліативної мережі співучасті громадських організацій і партій у протестних 

подіях) я передбачаю, що досліджувані зв’язки є, по-перше, дискретними – 

вони існують лише в конкретний (і, до речі, досить короткий) проміжок часу. 

По-друге, ці зв’язки не залежать від дій лише двох вершин (організацій), між 

якими вони встановлюються, але мають першопричинами велику кількість 

зовнішніх факторів. І, по-третє, оскільки дані, якими ми володіємо, не дають 

можливості зробити висновки щодо характеру реальних стосунків під час 

протесту, а представляють собою лише факт співучасті, не можна робити 
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висновки про сутність цих стосунків, тому я апріорі характеризую їх як 

“слабкі”.  

Яким чином можна працювати з такого роду даними?  Перш за все, 

важливим є виокремлення основної мети побудови мережі. Наприклад, якщо 

нею виступає дослідження соціального капіталу організацій (що, в свою чергу, 

репрезентує існуючу структуру міжорганізаційних зв’язків), зважаючи на 

умовний “довгий строк зберігання” та підтримки встановлених стосунків, в 

рамках однієї мережі можна охопити всі події за доволі значний проміжок часу. 

А охоплюваний період, в свою чергу, залежить від стабільності досліджуваного 

простору відносин.  

Іншим (значно легшим для обґрунтування) є використання об’єктивних 

причин встановлення часових обмежень. Прикладом може стати передвиборча 

та післявиборча протестна активність та дослідження особливостей взаємодії в 

рамках протестів політичних партій та громадських організацій.  

Ще одним варіантом (який, власне, і використовується в дисертаційному 

дослідженні) обирання стратегії дослідження мережі у часі є опір на наявні 

дані. Наприклад, якщо в окремій області за місяць відбулось лише декілька 

протестів, це, звичайно, само по собі може нести певну значиму інформацію, 

але дослідження саме мережевих стосунків втрачає зміст. В такому випадку має 

сенс об’єднання в одну мережу подій за довший період, звичайно, дуже 

обережно роблячи висновки стосовно її сутності та деяких показників, як, 

наприклад, щільності та центральності.  

В якості часових меж мережі було встановлено межі одного року. Також із 

деякими припущеннями про слабкі довгострокові зв’язки я об’єднувала всі 

зв’язки що встановлювались впродовж всього досліджуваного періоду. 

Що стосується просторового аспекту мережі, відзначу, що зазвичай це 

досить складне питання при реалізації мережевого дослідження. Звичайно, 

іноді саме критерій географічної локації уможливлює мережевий аналіз. Як, 

наприклад, це продемонстрували в аналітичному центрі Texty, створивши 

інтерактивну мережеву візуалізацію потоків пасажирів Укрзалізниці [136]. 
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Втім, у випадку із дисертаційним дослідженням, просторовий аспект 

скоріше ускладнює побудову мережі. Так, наприклад, мною була 

“проігнорована” змінна в базі даних, яка репрезентує місто, в якому протест 

відбувався. Оскільки розбиття мережі за критерієм взаємодії в рамках одного 

міста розбило побудовані мережі на велику кількість окремих компонентів. Я 

припускаю, що діяльність (в тому числі, протестна) однієї організації (або 

представництва окремої організації) зазвичай реалізується в межах області. 

Саме тому вся регіональна статистика представлятиметься по областях, а 

мережа протестів Києва насправді репрезентуватиме дані по Київській області. 

Іншим важливим моментом, на якому слід акцентувати увагу, є те, що при 

побудові загальної мережі всі регіональні (обласні) представництва організацій 

об’єднувались в межах однієї вершини. Я припускаю, що в умовах існування 

представницької мережі організацій по областях України, вони у більшості 

своїй репрезентують єдину систему цінностей та цілей, а комунікаційні зв’язки 

між ними (якщо не завжди, то досить часто) є максимально потужними та 

ефективними, що дає можливість припускати, що мережа однієї обласної 

організації збагачує ресурсами всі інші представництва цієї ж організації. 

Для реалізації дослідження було використане наступне програмне 

забезпечення: OpenRefine (на стадії підготовки бази даних до аналізу), RStudio 

(як на етапі підготовки бази даних, так і на етапі її аналізу – як мережевого, так 

і кластерного) та Gephi (для візуалізації мереж та розрахунку основних 

мережевих показників). 

 

3.3 Організаційна протестна діяльність в Україні в 2011-2013рр.  

 

Дослідження проводилось згідно даним із 01.01.2011 до 21.11.2013 рр. 

Після видалення “зайвих” учасників протесту, до списку організацій (див. 

Додаток А) потрапили 1086 організацій. Серед них – 61 політична партія, 108 

профспілок та 917 громадських організацій / об’єднань (або організацій 

невстановленого типу). 
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Впродовж досліджуваного періоду 2011-2013 році в Україні було 

зареєстровано трохи більше 11 тисяч протестів.  

Нижче – статистика кількості протестів в різних областях. 

Таблиця 1. 

Загальна статистика кількості протестів по областях України 2011-

2013 рр.  

(згідно даних Моніторингу протестів, репресій та поступок) 

Область 2011 2012 2013 Всього 

Автономна Республіка Крим 170 217 216 603 

Вінницька 48 82 110 240 

Волинська 51 90 136 277 

Дніпропетровська 56 114 153 323 

Донецька 155 201 251 607 

Житомирська 58 106 127 291 

Закарпатська 22 111 169 302 

Запорізька 75 69 130 274 

Івано-Франківська 70 135 185 390 

Київська 424 729 869 2022 

Кіровоградська 33 64 99 196 

Луганська 105 93 193 391 

Львівська 147 371 332 850 

Миколаївська 68 258 268 594 

Одеська 102 282 364 748 

Полтавська 82 52 125 259 

Рівненська 38 69 110 217 

Сумська 67 67 109 243 

Тернопільська 74 99 164 337 

Харківська 200 245 188 633 

Херсонська 58 74 154 286 
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Хмельницька 62 58 77 197 

Черкаська 73 109 144 326 

Чернівецька 39 55 120 214 

Чернігівська 54 58 93 205 

Всього 2331 3808 4886 11025 
 
Загалом, що передбачувано, найвищий рівень протестної активності 

(більше 20% від всіх протестів, що відбувались на території України) – в 

Київській області. Серед областей, де кількість протестів вища за 5% від всієї 

кількості по Україні (в порядку зменшення) – Львівська, Харківська, Одеська, 

Донецька, Миколаївська області. 

Після чистки бази даних та пристосування її до цілей дослідження шляхом 

видалення всіх учасників, що не відповідають визначеному критерію, кількість 

протестів, в яких брала участь хоча б одна організація визначеного типу стала 

меншою (див. Таблицю 2). 

Таблиця 2 

Загальна статистика протестів по областях України, в яких брали 

участь досліджувані організації, 2011-2013 рр.  

(згідно даних Моніторингу протестів, репресій та поступок) 

Область 2011 2012 2013 

Автономна Республіка Крим 68 85 65 

Вінницька  29 38 43 

Волинська  21 37 38 

Дніпропетровська  38 56 57 

Донецька  67 103 102 

Житомирська  41 51 52 

Закарпатська  12 39 5 

Запорізька  39 39 36 

Івано-Франківська  37 76 45 

Київська  287 418 410 
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Кіровоградська  20 36 43 

Луганська  68 44 92 

Львівська  94 190 111 

Миколаївська  30 121 105 

Одеська  53 119 148 

Полтавська  39 27 52 

Рівненська  19 16 30 

Сумська  39 34 41 

Тернопільська  32 37 40 

Харківська  146 156 86 

Херсонська  32 42 63 

Хмельницька  39 34 24 

Черкаська  44 64 47 

Чернівецька  28 25 30 

Чернігівська  26 26 40 

Всього 1348 1913 1805 
 
 

Можна побачити, що кількість протестних пордій суттєво зменшилась 

(становить 16,4% від загальної кількості протестів). Передусім це пов’язане з 

тим, що значна кількість протестів відбувалась через локальні проблеми чи 

конфлікти або в рамках низових ініціатив тимчасових об’єднань громадян 

(наприклад, жителів міста або окремої вулиці, студентів університету або однієї 

кафедри, пенсіонерів, власників магазинів на території окремого ринку тощо). І 

далеко не завжди в цих протестних подіях брала участь хоча б одна громадська 

організація. Тому ці події не були враховані навіть як потенційні складові 

діяльності в межах якогось суспільного руху. 

В Додатку А наведено список всіх організацій (в кількості 1086), що були 

включені до дослідження. Для зручності проведення мережевого аналізу 

кожній організації за алфавітним списком було привласнено порядковий номер.  
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В Додатку Б наведена загальна кількість протестів, в яких організація 

впродовж трьох років брала участь (для 100 найбільш протестно аткивних 

організацій) та частина протестів, в яких взяли участь дві та більше 

досліджуваних організацій.  

Також, зважаючи на гіпотезу, що різні типи організацій мають різні 

протестні тактики та вподобання стосовно потенційних партнерів, було 

виділено три основні типи організацій: 

1. Політичні партії. 

2. Неурядові організації та об’єднання (також до цієї групи потрапляли 

всі ті організації, стосовно яких не вдалось знайти інформацію в 

мережі Інтернет). 

3. Профспілки. 

В рамках Моніторингу чітко розроблене правило кодування кількості осіб, 

що були залучені до протесту. “Десятки”, “сотні”, “тисячі” учасників 

кодуються в базі даних як “31”, “301”, “3001” відповідно. “Біля 50”, “до 50” 

кодується як “49”, “понад 50” - як “51”. Орієнтовну кількість осіб (в десятках, 

сотнях, тисячах) кодувальники визначають не обов’язково згідно тексту, але 

також керуються фото- та відеоматеріалами. Саме тому аналіз показника у 

вигляді суми осіб, залучених до протестів по кожній організації не є 

адекватним та в принципі можливим. Втім, для того, щоб відобразити те, чи 

брали (і наскільки часто) організації участь у масових акціях протесту та 

(гіпотетично) наскільки великим є організаційний потенціал людських ресурсів, 

організаціям були привласнені категорії відповідно до розрахованої умовної 

суми протестуючих. Були використані наступні інтервали значень: "1" = сума 

менше 100; "2" = сума становить 100-499; "3" = 500-1999; "4" = 2000-4999; "5" = 

5000-14999; "6" = більше 15000. 

Можна припустити, що якщо організація брала участь у значній кількості 

протестних подій, втім, знаходиться в першій або другій категорії, це означає, 

що вона має значно менший потенціал масової мобілізації та залучення 

людського ресурсу партнерських організацій, аніж ті актори, які при меншій 
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протестній активності приєднувались до масових акцій протесту. Прикладом 

такої організації є національна скаутська організація “Пласт”, яка за три роки 

взяла участь в 6 протестних подіях, втім, відноситься до 5 категорії. Або, 

навпаки, організація “Братство”, потрапляючи до 1 категорії із незначною (або 

невизначеною за матеріалами ЗМІ) кількістю осіб, залучених до протестів, була 

достатньо протестно активна – 21 протест за 3 роки. Або громадський рух 

“Femen” – в 1 категорії і 70 протестів за 3 роки. Або це можете свідчити, що 

певні організації нарощували свій соціальний та людський капітал, беручи 

участь в протестних подіях із багатьма іншими організаціями (так, наприклад, в 

рамках наймаштабнішого протесту за дослідуваний період взяли участь 16 

організацій). 

Частіше за все організації із 1 та 2 категорій знаходяться на периферійній 

зоні мережі, або взагалі до мережі протестної міжорганізаційної взаємодії не 

включені. І, навпаки, більшість організацій із 5 та 6 категорій (втім, не всі) 

знаходяться в центрі мережі. 

Переходячи до мережевого аналізу, звернемо увагу на статистику щодо 

кількості протестів, в яких брали участь дві та більше організації зі списку, та, 

власне, щодо загальної кількості організацій, що потрапили до мережі. 

 

Таблиця 3 

Статистика кількості організацій, що були включені до мережевого 

аналізу (із двома і більше учасниками) по областях України, 2011-2013 рр. 

(за даними Моніторингу протестів, репресій та поступок) 

Область 2011 2012 2013 

Автономна Республіка Крим 39 47 42 

Вінницька  15 11 19 

Волинська  15 18 27 

Дніпропетровська  34 26 23 

Донецька  37 36 37 

Житомирська  21 11 19 
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Закарпатська  18 21 16 

Запорізька  15 14 35 

Івано-Франківська  18 17 27 

Київська  99 112 124 

Кіровоградська  10 21 17 

Луганська  39 17 40 

Львівська  44 69 56 

Миколаївська  11 31 35 

Одеська  33 45 59 

Полтавська  22 12 17 

Рівненська  5 4 20 

Сумська  21 27 18 

Тернопільська  20 19 24 

Харківська  65 47 35 

Херсонська  13 27 23 

Хмельницька  28 11 6 

Черкаська  17 22 13 

Чернівецька  22 9 9 

Чернігівська  25 15 18 

Всього 686 689 755 
 

Таблиця 4 

Статистика кількості протестів, в яких брали участь принаймні  

2 досліджувані організації 

(за даними Моніторингу протестів, репресій та поступок) 

Область 2011 2012 2013 Всього 

Автономна Республіка Крим 24 26 20 70 

Вінницька  8 12 15 35 

Волинська  5 13 17 35 
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Дніпропетровська  14 17 14 45 

Донецька  23 30 31 84 

Житомирська  13 13 13 39 

Закарпатська  6 13 12 31 

Запорізька  8 8 18 34 

Івано-Франківська  9 14 14 37 

Київська  69 122 152 343 

Кіровоградська  4 16 17 37 

Луганська  22 12 26 60 

Львівська  23 49 29 101 

Миколаївська  8 54 36 98 

Одеська  17 41 55 113 

Полтавська  9 8 24 41 

Рівненська  4 4 8 16 

Сумська  13 14 15 42 

Тернопільська  8 10 14 32 

Харківська  50 41 24 115 

Херсонська  13 14 17 44 

Хмельницька  15 4 4 23 

Черкаська  17 38 23 78 

Чернівецька  14 10 10 34 

Чернігівська  9 11 12 32 

Всього 405 594 620 1619 

 

Можемо побачити, що із всієї кількості протестів, що відбувались на 

території України (11025) лише 1619 подій (що становить 14,7%) були 

включені до подальшого мережевого аналізу. До речі, варто відзначити, що з 

кожним роком відносна кількість протестів, в рамках яких взаємодіяли дві і 

більше організацій, поступово зменшувалась. Якщо кількість протестів, 

включених до подальшого мережевого дослідження в 2011 р. становила 17,4% 
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від загальної кількості протестних подій, в 2012 р. – 15,6%, а в 2013 році – вже 

12,7%. Хоча абсолютні показники, навпаки, демонструють поступове 

збільшення кількості таких подій. Це можна пояснити неспівпадінням темпів 

зростання протестних настроїв серед загального населення та темпів посилення 

міжорганізаційної взаємодії. 

Що стосується поступового збільшення кількості організацій, включених 

до мережевих взаємодій, в 2013 році ця кількість досягла максимума за три 

роки. Що цікаво, показник за 2013 рік (755 організацій) тотожний загальній 

кількості організацій, що включені до подальшого мережевого аналізу. Тобто 

можна зробити висновок, що так само, як впродовж досліджуваного періоду 

збільшувалась кількість протестних подій, так само і посилювалась 

міжорганізаційна протестна взаємодія – і з січня до кінця листопада 2013 р. 

досягла максимальних показників. При цьому значна частина тих організацій, 

що мали досвід участі у протестній активності в 2011 р., в 2013 р. знову 

активізували свої сили та відновили свої зв’язки. 

Проте незначна кількість протестів по областях за кожний окремий рік не 

дає можливості проведення аналізу протестних мереж окремо по областях 

(окрім Київської). Тому надалі ми розглядатимемо повні мережі, що включають 

дані по всіх регіонах.  

Щодо кількості організацій, що були залучені до мережевих відносин 

впродовж хоча б одного із трьох років, варто ще раз акцентувати увагу на тому, 

що в подальшому мережевому аналізі обласні представництва однієї організації 

(які в Таблиці 3 враховуються окремо, як незалежні), в мережевому аналізі 

поєднувались під однією назвою. Тому загальна кількість оригінальних вершин 

в мережі за 2011-2013 рік склала 755 організацій. 

Хотілося б ще раз наголосити на тому, що вилучення із загального списку 

організацій лише тих, що мали досвід протестної співпраці, виправдовується 

також показниками їхньої протестної активності. При порівнянні організацій, 

що були включені до подальшого дослідження із тими, що брали участь лише в 

поодиноких протестах, було виявлено, що організації другого типу зазвичай 
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мали зовсім невеликий досвід участі в протестах (переважно 1-2 протести за 

досліджуваний період), а участь в цих протестних подіях зазвичай брала 

невелика кількість людей.  

Саме тому можна припустити, що, зменшивши список організацій, ми 

майже не втратили “основних гравців” на протестному полі України за 

досліджуваний період. 

 
Таблиця 5 

Статистика кількості організацій в кожній із виділених категорій 

організацій (згідно кількості осіб, залучених до протестів) 

Категорія 
відповідно до 

кількості учасників 
протесту  

Серед всіх 
організацій, що брали 
участь в протестах 

Серед організацій, 
залучених в 

мережеві стосунки 

1  
(< 100 учасників) 639 360 

2  
(100-499 учасників) 226 197 

3  
(500-1999 учасників)  123 108 

4  
(2000-4999 учасників) 49 43 

5  
(5000-14999 учасників) 25 23 

6  
(>15000 учасників) 24 24 

 

В Таблиці 5 можна легше побачити, що гіпотеза стосовно зв’язку між 

категорією організації та її включеністю до мережі протестних взаємодій 

підтвердилась. Певним винятком стала УПЦ (Московського патріархату), 

категорія якої при розгляді лише мережевих протестів знизилась з п’ятої до 

третьої, що є логічним, відповідно до об’єму людського ресурсу у цього актора. 

Список всіх організацій, що брали участь в спільних для них протестних 

діях було перетворено на список пар та представлено у вигляді мережі. 
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Для загального опису соціальних мереж зазвичай використовують два 

підходу до їх відображення. Перше базується на побудові графа – з вершинами 

та ребрами, що їх поєднують, друге – представлення мережі у вигляді матриці. 

Як абсолютно справедливо в свій час відмітив Б.Хоган, зазвичай перший 

крок при проведенні мережевого аналізу – це, власне, візуалізація даних. 

“Візуалізовані графи – це чудові моделі для швидкого розпізнавання образів” 

[210]. 

Існує велика кількість стратегій побудови мережі у просторі. Одна з 

найпростіших та найпоширеніших – запропонована Кремпелем, і передбачає 

обмеження можливих позицій соціальних об’єктів в процесі їхньої візуалізації 

найпростішими зразками, про які відомо, що вони легко і просто сприймаються 

аудиторією [191, с.66]. В першу чергу, мається на увазі форма квадрата, кола 

або трикутника, в які комп’ютерні алгоритми “вписують” мережі. Проте 

подібний алгоритм не має змісту за умови, якщо мережа включає занадто 

велику кількість вершин. 

В більшості програм та пакетів, розроблених для мережевого аналізу, в 

якості стандартного засобу візуалізації мережі (або «укладки» мережі) 

використовується алгоритм Фрюхтермана-Рейнгольда. В його основі (як і в 

основі більшості популярних на сьогодні алгоритмів) лежить набір естетичних 

принципів, які значною мірою полегшують сприйняття мережі. Серед них: 

мінімізація перетину ребер та варіативності їхньої довжини, мінімізація 

загального простору, що є необхідним для представлення мережі, максимізація 

симетричності укладки ребер та куту між ребрами, що перетинають або 

поєднують вершини [174, с. 57]. 

Загалом основне завдання візуалізації мережевих даних – це виокремлення 

важливої та основної інформації, що закладена в струкутрі мережевих 

стосунків. Перелічені естетичні принципи мають на меті досягнення найвищого 

рівня ефективності при аналізі мережі. Саме тому основна увага розробників 

алгоритмів мережевої візуалізації приділяється виконанню цих принципів. Так, 

наприклад, якщо у візуалізованій мережі ми маємо велику кількість перетинів 



 

 

125 

ребер, стає складніше виокремити прямі зв’язки та відокремити кліки. Або 

якщо довжина ребер сильно варіює в межах однієї мережі, це інтуітивно 

асоціюється із різним значенням або вагою ребер різної довжини. Складність 

правильної та адекватної інтерпретації стосується так само і неправиьного 

налаштування загального простору, який займає мережа – при недостатній 

кількості простору вершини “наповзають” одна на одну; при занадто великій 

кількості “прогалин” та “пустот” стає неможливо розглядати мережу як 

систему та єдиний об’єкт. 

При цьому важко навіть уявити, скільки існує різноманітних варіантів  

укладки навіть зовсім невеликої мережі у двовимірному просторі. Саме тому, 

використовуючи випадковий спосіб укладки, в абсолютній більшості випадків 

неможливо отримати якісну візуалізацію. Деякі програми, що призначені для 

мережевого аналізу, дають можливість досліднику як обрати алгоритм укладки 

вершин, що видається найбільш адекватним поставленим цілям, так і 

“виправити” деякі місця мережі (положення окремих вершин), власноруч 

“пересунувши” вершину на необхідну позицію. Так, наприклад, надбудова для 

мережевого аналізу NodeXL, що інсталюється у вигляд надбудови на Excel, 

окрім алгоритмів укладки (серед яких – вже згадуваний алгоритм 

Фрюхтермана-Рейнгольда та алгоритм Харел-Корен (“Harel-Koren Multiscale 

Layout Algorithm”)), також дає можливість пересувати кожну окрему вершину в 

інтерактивному та зручному режимі. 

Сьогодні виокремленим задачам візуалізації та основним естетичним 

принципам найбільше відповідає цілий клас алгоритмів, що отримав назву 

«силових» (англійською часто використовується “force-directed algorithms”). 

Якщо спрощено пояснити принцип їхньої дії, то між всіма вершинами, що 

поєднані ребрами, діє сила тяжіння (або «пружини»), при цьому між всіма 

парами вершин діють сили відштовхування. Пружини намагаються 

максимально наблизити вершини одна до одної, а сили відштовхування 

максимально віддаляють несуміжні вершини [174]. Використання цього 

алгоритму дозволяє не тільки досягти максимально ефективної та зрозумілої 
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візуалізації, але й зробити це із використанням мінімального об’єму часу та 

оперативної пам’яті. Єдиним недоліком такого алгоритму укладки (це 

стосується і методу Фрюхтермана-Рейнгольда, який, до речі, був одним із 

перших розроблених силових алгоритмів) – є те, що при його використанні 

кожного разу ви отримуватимете новий варіант укладки. Себто він є 

інтеративним і не детермінованим. Втім, цей недолік можна обійти шляхом 

установки точної позиції кожної вершини мережі по двум осям (як у випадку 

роботи із NodeXL або будь-якою іншою програмою, що включає можливість 

зміни положення кожної окремої вершини).  Втім, це, звичайно, досить складно 

зробити при роботі із великою мережею. 

Окрім методу укладки значна дослідницька увага приділяється на перший 

погляд “незначним речам” на кшталт розміру, кольору та форми вершин або 

ребер в мережі. Втім, замалі або завеликі вершини (так само, як і затонкі або 

затовсті лінії ребер) можуть мінімізувати ефективність мережевої візуалізації. 

Зазвичай будь-які програми мають базові налаштування візуалізації, які в 

більшості випадків задовольняють базови рівень норм візуалізації. Втім, для 

досягнення найкращого результату або основної мети візуалізації мережі, часто 

треба значну кількість часу приділити базовим налаштуванням кольору, 

розміру та форми.  

Гарним прикладом різниці стандартних налаштуваннь візуалізації є 

представлення мережі за допомогою функції plot() в середовищі R.  

Як відомо, найбільш популярними пакетами для мережевого аналізу є 

“statnet”, “sna” та “igraph”. При цьому є два типи об’єктів, що відтворюють 

мережу – це “network” (яка створюється за допомогою пакету “statnet”) та 

“graph” (що створюється на основі функцій із пакету “igraph”). І якщо ми за 

допомогою функції plot() візуалізуємо мережу типу “network”, ми отримаємо 

мережу із невеликими червоними круглими вершинами без підписів та із 

тонкими лініями зв’язків. Якщо же ми використаємо ту саму функцію, але для 

об’єкта типу “graph”, ми отримаємо візуалізацію мережі, в якій вершини будуть 

значно більшого розміру, помаранчового кольору і з великими підписами назв 
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вершин синім кольором по центру вершини; а ребра будуть представлені у 

вигляді тонких ліній сірого кольору (та переважно будуть приховані за 

великими вершинами).  

Інший аспект – використання розміру вершини для включення до 

мережевої візуалізації ще одної змінної (як, наприклад, якщо ми хочемо 

виділити вершини із найвищими показниками центральності). Часто це 

супроводжується необхідністю корекції абсолютного розміру вершини. 

Мається на увазі ситуація, коли показники, які ми використовуємо для 

встановлення розміру вершини, мають значний розмах (або нульові значення) – 

тоді в мережі з’являються “гігантські” та мініатюрні вершини, що, знову-таки, 

дуже негативно впливає на ефективність мережевої візуалізації. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ефективна мережева 

візуалізація включає в себе велику кількість аспектів та налаштувань. І якщо 

алгоритми укладки вершин в мережі на сьогодні знаходяться на високому рівні 

і пропонують досліднику майже завжди якісний результат, то всі інші 

налаштування зазвичай вже повністю лягають на плечі дослідника та його 

бачення того, яку мету має кожне окреме представлення мережевих даних у 

схематичному вигляді. При цьому використання стандартних налаштувань 

дуже рідко може сприяти досягненню поставленої мети.  

В рамках роботи із великими масивами даних та онлайн мережами, 

актуалізується також питання стосовно візуалізації гігантської мережі. Чи є 

сенс у графі, якщо з першого погляду не можна побачити ані кластерів, ані 

асортативності або ж дисасортативності (під асортативністю розуміється 

властивість, згідно якій вершини зі схожими показниками центральності 

схильні взаємодіяти). Навіть приблизну кількість вершин, лише поглянувши на 

мережу, ми зазвичай визначити не можемо. Подібного роду візуалізації вже 

набули своєї метафоричної назви "hairball".  

В своєму блозі відомий дослідник мереж Джером Кунегіс також підіймає 

цю тему та демонструє, що є три основні тактики уникнення таких мереж: 

візуалізація лише тієї частини мережі, яка цікавить на даний момент; агрегація 
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декількох вершин в одну; та надання можливості читачу збільшити та 

приблизити окремі ділянки мережі, використовуючи інтерактивне програмне 

забезпечення. Але кожна із перерахованих стратегій має певні недоліки та не 

завжди може бути успішно застосована. Саме тому продовжується дискусія 

стосовно "візуалізації мережі без, власне, її візуалізації" - себто 

використовуючи лише основні показники, що дають значно більше інформації, 

аніж намальований граф [41]. 

Зазвичай первинна візуалізація мережі (але за умови незначної кількості 

вершин) дає можливість зробити перше припущення стосовно її кластеризації 

(умовного поділу на підграфи). 

В даному дослідженні, незважаючи на велику кількість вершин та зв’язків 

між ними, візуалізація повної мережі, до якої увійшли всі організації, що мали 

досвід протестної співучасті в період 2011-2013 рр. (Рис. 1) має сенс, оскільки 

дає базове уявлення про структуру та щільність.  

На зображенні видно, що переважна більшість досліджуваних організацій  

входять до одного гігантського компоненту. Навколо нього розміщені маленькі 

компоненти, які, скоріше за все, відображають короткочасові міжорганізаційні 

союзи, що були створені для вирішення певної локальної проблеми. 
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Рис. 1. Загальна мережа організацій-співучасників протестів в Україні 

за період 2011-2013 рр. (без поодиноких вершин) 

*Візуалізація мережі здійснена в програмному забезпеченні Gephi за 

допомогою методу укладки вершин “Fruchterman Reingold”. Розмір вершини – 

залежно від ступеню (degree) вершини, колір вершин – залежно від типу 

організації (політичні партії – чорного кольору, профспілки – білого, всі інші 

організації – сірого) 
 
Можна побачити, що в центрі мережі із найбільшими показниками 

центральності (тобто із найбільшою кількістю мережевих зв’язків) знаходяться 

політичні партії. Але детальніше цей аспект розглянемо трохи пізніше. 

Також взявши до уваги, що більша частина мережі представляє собою 

один «гігантський компонент», перейдемо до розгляду базових мережевих 
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показників (висновок про кількість компонентів на цьому етапі важлива, 

оскільки більшість із мережевих показників розраховуються для найбільшого 

пов’язаного підграфа). 

В Додатку В із всього списку організацій були виокремлені п’ятдесят із 

найвищим показником кількості протестів, в яких вони взяли участь впродовж 

2011-2013 рр. Для кожної із них були розраховані основні показники 

центральності.  

 Показники центральності елементів мережі, як неодноразово зазначали 

різні дослідники, є найчастіше використовуваним коефіцієнтом при проведенні 

мережевого аналізу. З їх допомогою можливе виокремлення акторів, які мають 

основний вплив на існування та функціонування всієї мережі.  

Вперше поняття центральності для дослідження особливостей людської 

комунікації було використано Бейвласом ще в 1948 році [29]. Втім, його 

остаточна розробка та популяризація відбулась у 1978-1979 роках під 

авторством Л.Фрімена. 

Існує декілька підходів до її обчислення. 

Перший (і, напевне, найбільш інтуїтивно зрозумілий) підхід  до 

обчислення центральності елементів відштовхується від розуміння 

центральності як однієї із функцій ступеню вершини (себто кількості 

безпосередніх зв’язків, які пов’язують актора з іншими елементами мережі). 

Логічним є вважати, що чим більше прямих зв’язків має вершина, тим більшою 

кількістю ресурсів вона володіє, тим легше їй встановити безпосередній 

контакт та заручитись підтримкою. 

Другий підхід відштовхується від положення актора в мережі стосовно 

інших вершин – чим ближче він до інших, тим вище показник центральності. 

Третій підхід вимірює центральність як посередництво між іншими 

вершинами. Чим більше маршрутів проходить через цю вершину, тим вище 

показник центральності. 

У різних дослідженнях на перше місце виносяться різні підходи до 

обчислення міри центральності. Якщо ціллю дослідження є виокремлення 
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неформального лідера на основі дружніх зв’язків, до центру уваги потрапить 

вершина із найбільшою кількістю вхідних ребер. А при дослідженні 

взаємозалежності організацій частіше звертають увагу на посередницьку роль 

актора, яка забезпечує інтегрованість всієї мережі та надає можливість 

скористатись підтримкою інших організацій, їх ресурсами, збільшуючи таким 

чином мобілізаційний потенціал актора.  

При дослідженні екологічного руху в Мілані 1985-1986 рр. М.Діані 

прийшов до висновку, що є дві абсолютно різні позиції в мережі, що виходять 

із обчислення мір центральності, це – “лідери” та “посередники”. На прикладі 

цього руху він довів, що центральність на основі вхідних зв’язків та 

центральність як посередництво відображають різну динаміку всередині 

суспільного руху. Перша ближче до вимірювання лідерської позиції, оскільки в 

такому випадку організація ідентифікується іншими як потенціальний партнер 

та можливий представник від руху перед медіа та політичними інститутами. 

Посередницька ж позиція не обов’язково відображає публічну роль, а, скоріше, 

виконує функцію інтегруючої ланки між організаціями з різним світоглядом, 

ідеологією чи політичними позиціями та вподобаннями.  

Розраховують також міру централізації мережі – показника, що “описує 

ступінь, в якій зв’язність на рівні цілої мережі організована навколо 

центральних акторів” [147]. Цей показник особливо актуалізується за 

необхідності порівняння різних мереж (із різною кількістю вершин), оскільки є 

адекватнішим для такої задачі, ніж, наприклад показник щільності зв’язків 

(показник, який = 1 за умови, якщо всі вершини пов’язані між собою). Оскільки 

показник щільності, на відміну від централізації, обмежений розміром мережі 

[57, с. 83]. 

Якщо міри центральності по суті описують горизонтальні, ієрархічні 

зв’язки в мережі, то поняття діапазону описує скоріше горизонтальні мережеві 

зв’язки. 

“Діапазон є характеристикою різноманітності контактів даного актора з 

іншими акторами та типами акторів (наприклад, статусними групами) в 
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мережі” [147]. При цьому різноманітність пов’язана як із дослідженням якості 

контактів. так і з їх кількістю. 

Найпростіший підхід до визначення діапазону – підрахунок розміру 

індивідуальної мережі [147].  

Однак, треба зауважити, що на відміну від мір центральності, яка 

відображає місце актора у мережі, діапазон є “характеристикою його контактів і 

дозволяє визначати не стільки важливість та впливовість актора, скільки 

доступність для нього різних видів соціальних ресурсів, що зосереджені в 

різноманітних статусних групах” [147]. 

Повертаючись до даного дослідженя структури протестного поля 

суспільних рухів, можна припустити, що перший підхід до обчисленя 

центральності (що відштовхується від розуміння центральності як однієї із 

функцій ступеню вершини (себто кількості безпосередніх зв’язків, які 

пов’язують актора з іншими елементами мережі)) демонструє зв’язок між 

кількістю ребер, які має вершина, та кількістю ресурсів, якими вона володіє. 

Що, в свою чергу, пов’язане із кількістю зусиль, необхідних щоб встановити 

безпосередній контакт та заручитись підтримкою від інших акторів. Можна 

сказати, що перший підхід до обчислення центральності певною мірою 

відображає об’єм соціального капіталу організації – капіталу, який виступає 

основним у протестному полі. Також він надає спроможність говорити про 

лідерську позицію організації, оскільки за наявності великої кількості зв’язків 

організація ідентифікується іншими як потенціальний партнер та можливий 

представник від руху перед медіа та політичними інститутами. Відзначимо, що 

в побудованій мережі враховується вага ребер, тобто ступінь мережі не 

представляє собою кількість організацій, з якими взаємодіяла організація. Втім, 

припускаю, що наявність великої кількості зв’язків із однією організацією 

сприяє встановленню сильного зв’язку і так само впливає на об’єм ресурсів, які 

може отримати організація через мережу. 

Другий підхід вимірює центральність як посередництво між іншими 

вершинами. Даний показник зростає за умови якщо граф має чіткі кластери, 
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пов’язані через невелику кількість організацій. В такому випадку саме ці 

«посередники» мають високий показник центральності та, відповідно, певну 

значимість як актори, що можуть сприяти встановленню контакту між 

організаціями з різним світоглядом, ідеологією чи політичними позиціями та 

вподобаннями. Зазвичай роль організацій саме такого типу зростає за 

необхідності підтримки суспільного руху ззовні та організації масового 

протесту. 

Третій підхід відштовхується від розташування актора в мережі стосовно 

інших вершин – чим ближче він до інших, тим вище показник центральності. 

Цей підхід, припускаю, є тригером протестного потенціалу – мірою того, 

наскільки “легко” для організації мобілізувати масовий протест за участі інших 

організацій.  

Власне, за результатами виокремлення 50 найбільш протестно активних 

організацій, показники третього підходу обчислення центральності через 

визначення ступеню наближеності до інших вершин виявились не інформативні 

і ніяк не залежать від кількості протестів, в яких організація взяла участь. Серед 

виокремлених організацій немає яскраво виражених лідерів, а показники вище 

середнього рівня можемо спостерігати як в верхній, так і в нижній частині 

загальної таблиці (із включенням всіх організацій, а не лише 50 найбільш 

протестно активних).  

Що стосується другого підходу до обчислення центральності 

(центральність як посередництво), найвищі показники очікувано мають 

організації із найбільшою кількістю протестів та, відповідно, із найвищим 

ступенем вершини. Втім, окрім них, високій рівень впливу завдяки своїй 

позиції в мережі мають організації “Боротьба” (радикальна організація лівого 

спрямування), Фундація регіональних ініціатив (молодіжна організація із 

потужною мережею представнитств по всій Україні), Молодіжний 

націоналістичний конгрес, профспілка “Пряма дія” та громадянський рух 

“Відсіч”.  
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Цікавою є різниця стратегій співпраці у різних політичних партій. Якщо 

опозиційні партії демонструють активну співучасть у великій кількості 

протестів (передусім БЮТ, Свобода, Фронт змін, Удар, КПУ), то Партія 

Регіонів, яка в той час знаходилась при владі, аючи велику кількість протестів, 

набагато менше співпрацювала із іншими організаціями та, відповідно, не 

увійшла до лідерів за жодним із показників центральності. На жаль, казати про 

закономірність зміни протестної стратегії відповідно до владної позиції на 

цьому масиві казати не можна, проте, гадаю, це може стати гарною 

перспективою для продовження досліджень протестного поля політичних 

партій в Україні. 

Відзначимо, що в Додатку В майже не представлені профспілки. Винятком 

виступають лише організації “Пряма дія” та “Захист праці”.  

В Додатку Г представлені основні мережеві показники, розраховані для 

кожної із досліджуваних мереж. Діаметр мережі (найкоротший шлях між 

найвіддаленішими вершинами) – від 8 до 11. Згідно показнику середньої 

довжини шляху, в рамках мережі (точніше, в рамках найбільшого її 

компоненту) кожній організації в середньому необхідно було активізувати 3-4 

зв’язки для того, щоб «дістатись» до іншої організації. 

Повернемось до розгляду організацій, що виступають у ролі «лідерів» 

досліджуваних мереж. 

За даними стосовно кількості протестів, в яких взяла участь організація, 

найвищі показники протестної активності можна побачити у політичних партій. 

Серед них: Свобода, Батьківщина, КПУ, Фронт змін, Удар. Неозброєним оком 

можна помітити, що майже половина організацій (21), представлених у Додатку 

В, є політичними партіями, хоча в загальному списку (в Додатку А) політичні 

партії складають лише 6%. Також серед найбільш протестно активних 

організацій, як вже було зазначено, представлені лише 2 профспілки (10% у 

повному списку) та 27 інших неурядових організацій (в повному списку 

організацій вони становлять 84%). 
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Окрім цього, політичні партії обіймають перші дев’ять позицій цього 

списку. У всіх зазначених партій всі три показника центральності – на рівні 

вище середнього. Лише, як вже згадувалось раніше, Партія регіонів, взявши 

участь в 166 протестах за 3 роки, має низький ступінь вершини – тобто за три 

роки Партія регіонів в рамках протестних подій співпрацювала з іншими 

організаціями 68 разів, поступово збільшуючи свій соціальний капітал із 

кожним роком. 

Роблю припущення, що такі показники в першу чергу пов’язані із тим, що 

саме у політичних партій в силу їх орієнтації на виборчий процес 

найефективніше розбудована мережа представництв в усіх областях України. 

Тому фактично ми маємо справу не з однією потужною організацією, але із 

більше ніж 20 організаціями, що є як протестно, так і публічно активні в силу 

своїх особливостей. Так само можна припустити, що участь в протесті 

політичної партії, виходячи із її цілей, навряд залишиться непоміченою в ЗМІ, 

тому в базі даних моніторингу партії представлені максимально можливо.  

Ще одним цікавим інструментом дослідження впливу певного типу 

вершин на мережу є її візуалізація без них. 

Так, наприклад, на Рис. 2 відображена повна мережа між організаційних 

протестних взаємодій за 2011-2013 рр. без включення до неї політичних партій. 

В Додатку Е представлені мережі, побудовані затим самим принципом для 

кожного року окремо. 
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Рис. 2. Загальна мережа організацій-співучасників протестів в Україні за 

період 2011-2013 рр. (без включення до неї політичних партій та 

поодиноких вершин) 

 

Незважаючи на невисокий рівень представництва партій в загальному 

списку організацій, при їх вилученні із мережі ми отримали суттєве зростання 

кількості окремих компонентів мережі. Так, наприклад, кількість підграфів в 

мережі за 2011-2013 рр. складає 43 об’єкти, за 2011р. – 22, за 2012 р. – 37, за 

2013 р. – 29 окремих компонента. 

Частково це стає наслідком особливості об’єднання регіональних 

представництв в рамках однієї вершини – тому саме партії стають пов’язуючим 

інструментом для обласних протестів та залучених до них організацій. 
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З іншого боку, враховуючи налагоджені канали комунікації, саме 

політичні партії можуть стати тим інструментом, який сприятиме поширенню 

локального руху до рівня національного. 

Розглядаючи мережу протестних міжорганізаційних взаємодій в Києві, 

можна побачити, що ця мережа також сильно пов’язана. Втім, на нижче 

приведених візуалізаціях мереж за всі три роки можна побачити два яскраво 

виражені кластери, пов’язані між собою незначною кількістю вершин 

(обведені). 

З одного боку, ми маємо кластер, до якого входять переважно протестно 

активні політичні партії та інші організації, з ними пов’язані. З іншого боку, ми 

бачимо кластер, що включає в себе переважно профспілки та правозахисні 

організації 

 
Рис. 3 Мережа організацій-співучасників протестів в Києві у 2011 р.  

(без поодиноких вершин) 
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Рис 4. Мережа організацій-співучасників протестів в Києві у 2012 р.  

(без поодиноких вершин) 

 
 

Рис.5 Мережа організацій-співучасників протестів в Києві у 2013 р. 

(без поодиноких вершин) 
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Досліджуючи особливість ролі політичних партій в Києві для інтеграції 

мережі, подивимось на Таблицю 5, в якій відображено, яким чином виключення 

політичних партій впливає на кількість компонентів мережі. 
 
 

Таблиця 6 

Кількість пов’язаних компонентів мережі по Києву за різні роки та за 

умови виключення з мережі всіх партій 

 Роки Кількість 
компонентів 

Задіяно вершин (в 
найбільшому 
пов'язаному 

компоненті мережі) 

Без врахування 
поодиноких 
вершин мережі 

2011-2013 11 243 (216) 
2011 5 99 (83) 
2012 13 112 (74) 
2013 10 124 (92) 

За умови 
виключення із 
мережі всіх 

політичних партій 

2011-2013 19 182 (133) 
2011 8 67 (57) 
2012 17 84 (41) 
2013 13 88 (53) 

 

Отже можемо прийти до висновку, що, незважаючи на безперечну 

інтегруючу роль політичних партій в київській мережі, загалом їх виключення 

некритично впливає на мережеву згуртованість.  

 

3.4 Мережеві спільноти: особливості кластеризації протестних 

відносин в Україні 

 

Іншим підходом до дослідження мережевої структури, до якого ми 

звернемось, є виділення її підструктур. Серед них, як вже було неодноразово 

зазначено та продемонстровано, важливе місце посідає аналіз візуалізації 

мережі. Інший підхід представляє собою дослідження клік (невеликих підгруп, 

в котрих всі вершини пов’язані між собою сильніше, аніж із рештою мережі. 

Себто кліка – це максимально повний підграф, в якому всі вершини пов’язані 
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між собою). Взагалі при дослідженні клік можна виділити два основних 

недоліка. Перший недолік стосується занадто жорсткого критерію 

виокремлення клік, за якого видалення навіть одного ребра може призвести до 

«руйнації» кліки. Другий недолік – у слабкому представленні клік в великих 

соціальних мережах [174, с. 119].  

В нашому випадку дослідження клік в більшості випадків призвело би до 

виокремлення лише співучасників однієї або декількох протестних подій. Тому 

використання даного підходу при роботі із афілативною мережею не є 

продуктивним. 

Спроби уникнути недоліків клік призвели до розробки та поширення 

іншого концепту соціальної згуртованості, а саме, - k-ядер (k-cores). K-ядро – це 

максимальний підграф, в якому кожна вершина пов’язана мінімум з k інших 

вершин цього підграфа. Серед особливостей k-ядер – це те, що вони “вкладені” 

(кожен учасник 4-ядра, є також учасником 3-ядра), вони не перекриваються та 

їх легко визначити [174, с. 120].  

Дослідження клік та k-ядер можливе як за умови поєднаної мережі, так і за 

наявності великої кількості компонентів (відокремлених частин). При цьому 

зазвичай передбачається, що у непов’язаній мережі аналіз компонентів стає 

майже обов’язковим етапом дослідження. Також частим є звернення уваги на ті 

вершини, що займають стратегічно важливу позицію та при їх вилученні 

пов’язана мережа може розпастись на компоненти. 

При роботі із великою мережею актуалізується вже неодноразово вживане 

вище поняття “кластера”. Кластер – це група вершин, у якої кількість зв’язків 

між членами групи більша, ніж за її межами. Оскільки визначення не є точним, 

сьогодні існує велика кількість алгоритмів пошуку та виявлення кластерів в 

різних типах мереж.  

Розглядаючи загальну мережу всіх організацій, що брали участь в 

протестах в Києві в період 2011-2013 рр., було реалізовано кластерний аналіз 

мережі (кластеризація була обрахована за допомоги мови програмування R з 

використанням стандартної функції “cluster_edge_betweenness” із пакету 
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“igraph”. Саме ця функція була обрана зважаючи на найбільшу (95) кількість 

кластерів, на які алгоритм розбивав всю мережу – чим більше кластерів, тим 

легше проаналізувати їх зі змістовної сторони та виявити критерії 

(не)входження до кластеру окремих акторів). 

Кластерна модель передбачає, що для опису властивостей мережі 

використовується вже згадувана вище структурна еквівалентність акторів. Це 

спрощує мережу, об’єднуючи схожих за своїми мережевими властивостями 

акторів. Виділення кластерів відбувається на основі коефіціенту кластерності 

вершини. Його значення однакове для двох вершин якщо вони структурно 

еквівалентні, тобто мають спільних сусідів [70, с.127]. 

Результатом проведеного аналізу став перелік кластерів, 11 із яких 

включали в себе більше 5 організацій. Таблиця зі списком організацій, що 

увійшли до кожного із кластерів представлена в Додатку З. За результатом 

кластерного аналізу можна побачити, що в Києві активно взаємодіють як 

мінімум три характерні групи організацій. Це група організацій, що 

представляють собою низові міські локальні (Київські) ініціативи (кластер 

№11), великий кластер, що включає в себе переважну більшість політичних 

партій та наближених до них громадських організацій (кластер №1) та кластер 

із профспілками (як офіційними, так і неофіційними) та громадськими 

організаціями переважно лівого спрямування (кластер №2). Також можна 

побачити кластер організацій націоналістичного та правого ухилу (кластер 

№22) та кластер, що складається із громадських правозахисних організацій 

(кластер №3). В кластері №17 переважно представлені благодійні та 

волонтерські організації. А кластер №14 представлений студентськими та 

молодіжними організаціями. Цікавим видається те, що до кластеру №20, в який 

включені журналістські організації та об’єднання, також потрапила Українська 

православна церква київського патріархату. 

Отже первинний кластерний аналіз продемонстрував, що протестне поле 

Києва, незважаючи на його досить високий рівень інтегрованості, тим не 

менше, можна розділити на “гуртки за інтересами” та дати характеристику і 
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знайти спільне для значної кількості кластерів, до яких потрапили 5 і більше 

організацій. 

Інший підхід до дослідження спільнот в мережі – це визначення 

модулярності. Модулярність характеризує структуру мережі, коли всередині 

кластера спостерігається велика кількість вершин (високий рівень 

згуртованості), а за межами кластерів – незначна кількість вершин [174, с.125]. 

Загалом модулярність постає інструментом пошуку кластерів та класифікації 

вершин як тих, що відносяться до певного кластера. Себто на гіпотетичному 

рівні саме за умови якщо організації об’єднуються згідно їхній приналежності 

до суспільного руху, модулярність допомогла би виявити межі кожного 

окремого суспільного руху та його членів. Окрім цього, можливим є 

визначенням дослідником власноруч критерія імовірної розбивки мережі на 

кластери. Так, наприклад, при мережевому дослідженні шкільного класу можна 

визначити, наскільки успішність або стать пояснюють рівень кластеризації 

серед друзів. 

Показник модулярності визначається як різниця між часткою зв’язків 

всередині групи та очікуваною часткою зв’язків, якби зв’язки були розміщені 

випадково [174, с.125]. Показник модулярності може набувати значення від -1/2 

(при мінімальному рівні кластеризації) до +1 (при максимальному рівні 

кластеризації). 

Дослідники університету Південної Каліфорнії, вивчаючи мережу 

організацій, що включені до всесвітнього руху проти паління GLOBALink, 

використал алгоритм, що називається “Louvain method” (включений до 

можливостей програми Gephi), для пошуку спільнот в мережі. Отримані 

результати, в яких модулярність була на рівні 0,305 (себто нижче середнього), 

продемонстрували згуртованість організацій переважно за географічною 

ознакою. Із 10 виділених кластерів неможливо було об’єднати в рамках одного 

регіону лише кластер, до якого входили США, Швейцарія, Угорщина та 

Пакістан. Всі інші організації були умовно об’єднані: Латинська Америка, 
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Полінезія, минулі французькі колонії (“French influence”), Західна Європа, 

Східна Європа тощо [15]. 

В рамках даного мережевого дослідження обчислення модулярності 

проводилось в середовищі R за допомогою пакету “igraph”. В цьому пакеті 

закладено 9 різних алгоритмів. Детальніше про обмеження кожного із них та 

використання їх надалі – в Таблиці 7. 

 

Таблиця 7 

Алгоритми дослідження спільнот в мережі (пакет “igraph”) [174, с.128] 

Назва алгоритму в igraph 

Можливість 

використання 

для 

орієнтованих 

мереж 

Можливість 

використання 

для зважених 

мереж 

Можливість 

використання 

для мереж із 

декількома 

компонентами 

Використання в 

дисертаційному 

дослідженні 

Cluster_edge_betweenness Так Так Так Так 

Cluster_leading_eigen Ні Ні Так Так 

Cluster_fast_greedy Ні Так Так Ні 

Cluster_louvain Ні Так Так Так 

Cluster_walktrap Ні Так Ні Ні 

Cluster_label_prop Ні Так Ні Ні 

Cluster_infomap Так Так Так Так 

Cluster_spinglass Ні Так Ні Ні 

Cluster_optimal Ні Так Так Ні 

 

Оскільки досліджувана мережа є неорієнтованою, незваженою та має 

декілька компонент, було обрано лише алгоритми Cluster_edge_betweenness 

(той самий алгоритм, який виявився найбільш доцільним та оптимальним для 

дослідження кластерів в Києві), Cluster_leading_eigen, Cluster_louvain та 

Cluster_infomap. 

Решта алгоритмів навіть якщо відповідала трьом основним критеріям, 

наштовхувались на інші бар’єри при обчисленнях, тому були вилучені із 

дослідження. 
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Варто відмітити, що модулярність так само, як і значна кількість описових 

мережевих статистик сама по собі є мало інформативною. Тому адекватніше 

порівнювати результати проведеного аналізу модулярності мережі за різний час 

або порівняно із значенням модулярності за іншим атрибутом мережі. 

 

Таблиця 8 

Результат використання різних алгоритмів обчислення модулярності 

в мережі по всій Україні за 2011-2013 рр. 

Алгоритм 

2011-2013 2011 2012 2013 

Показник 

К-

сть 

груп 

Показник 

К-

сть 

груп 

Показник 

К-

сть 

груп 

Показник 

К-

сть 

груп 

cluster_edge_betweenness 0.320 135 0.508 59 0.664 41 0.630 44 

cluster_leading_eigen 0.406 47 0.471 26 0.584 38 0.620 34 

cluster_louvain 0.458 45 0.550 25 0.670 37 0.641 33 

cluster_infomap 0.102 174 0.540 41 0.651 53 0.613 58 

 

В Таблиці 8 можна побачити показники модулярності для загальної мережі 

протестної міжорганізаційної співпраці. Очікувано в мережі за весь 

досліджуваний період показники трохи нижче, втім, усі вони є вищими за 

середній рівень. А отже, незважаючи на перше враження від мережевої 

візуалізації, організації досить сильно кластеризовані. І з кожним роком рівень 

кластеризації лише зростав. 

Цікаво порівнювати різні алгоритми кластеризації стосовно підходу до 

виділення підгруп. І якщо алгоритм cluster_edge_betweenness розбив загальну 

мережу на 135 груп, то наступні два виокремлювали значно менше кластерів, 

втім, це майже не вплинуло на показники модулярності. 
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Таблиця 9 

Результат використання різних алгоритмів обчислення модулярності 

в мережі по Києву за 2011-2013 рр. 

Алгоритм 

2011-2013 2011 2012 2013 

Показник 

К-

сть 

груп 

Показник 

К-

сть 

груп 

Показник 

К-

сть 

груп 

Показник 

К-

сть 

груп 

cluster_edge_betweenness 0.428 95 0.649 12 0.759 18 0.593 17 

cluster_louvain 0.580 19 0.669 13 0.769 18 0.605 17 

cluster_infomap 0.184 58 0.656 16 0.751 21 0.600 20 

 

Ту саму ситуацію можемо побачити і в Таблиці 9, де представлені 

результати обчислення показників модулярності різних алгоритмів 

кластеризації по Києву (найбільш наповнені кластери за 

cluster_edge_betweenness ми детально розглянули вище). Втім, в Києві найвищі 

показники модулярності ми отримали в мереж за 2012 рік. А отже робити 

висновкок про посилення кластеризації в мережі (що могло би свідчити про 

виокремлення суспільних рухів та їхнє самоствердження напередодні подій 

2013-2014 рр.) ми не можемо.  

Однією із найвідоміших властивостей мережі є гомофілія. Неодноразово 

різними дослідниками було доведено, що в соціальних мережах люди більш 

схильні встановлювати зв’язки із “собі подібними”. Власне, явище гомофілії 

демонструє встановлення зв’язків між схожими елементами мережі. Так, 

наприклад, в шкільному класі дружні відносини більш імовірно будуть 

встановлюватись між хлопцями або між дівчатами. Те саме стосується, 

наприклад, шкідливих звичок або навіть кохання (неодноразово різні автори 

помічали, що можливість “закохатись” один в одного значно вище серед 

представників однієї раси, приблизно одного віку, схожого матеріального 

положення, рівня освіти тощо). 

В рамках даного дослідження поняття гомофілії набуває особливого 

значення, оскільки воно відтворює ідею, що організації зі схожими цілями 
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більш схильні встановлювати зв’язки одна з одною, а накопичення таких 

зв’язків та збільшення їх щільності може як сприяти, так і, власне, 

демонструвати існування суспільного руху. 

Одним із способів пошуку та доказу наявності гомофілії в мережі є 

розрахунок показника модулярності за певною ознакою. І якщо вище ми 

розраховували показники модулярності для оцінки якості алгоритму розбивки 

мережі на кластери, то нижче ми використаємо показник модулярності для 

того, щоби оцінити, наскільки кластери, що існують в мережі однорідні згідно 

обраній нами ознаці (критерію). Так, наприклад, якщо ми би досліджували 

мережу дружби у шкільному класі, в якому немає дружніх стосунків між 

дівчатами та хлопцями, то, обравши критерій грпування “стать”, ми би 

отримали дуже високий показник модулярності. І навпаки – якщо дружні 

стосунки ніяк не пов’язані зі статтю, модулярність була би якщо не менше 

нуля, то до нього наближалась. 

Саме тому для того, щоби перевірити гіпотезу про наявність гомофілії в 

досліджуваній мережі, ми розрахували показники модулярності за основними 

критеріями групування: тип організації, кількість протестів, в яких організація 

взяла участь, кількість учасників протестів, в яких брала участь організація 

(мається на увазі тип організації згідно чисельності протестів – від 1 до 6) та 

ступінь вершини (що, до речі, представляє собою вже згадуване явище 

асортативності – коли вершини зі схожим ступенем центральності більш 

схильні взаємодіяти). 

Втім, в Таблиці 10 можна побачити, що всі показники свідчать про те, що 

обрані критерії ніяким чином не пояснюють та не пов’язані із встановленням 

зв’язків в мережі організацій, що брали участь в протестах в Київській області в 

період 2011-2013 роки.  
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Таблиця 10 

Показники модулярності мережі по Києву згідно установленим 

критеріям групування, 2011-2013 рр.  

 

 

У випадку із загальноукраїнською мережею можливість отримати вищі 

показники модулярності за даними критеріями групування ще менша – 

оскільки чим більше у нас мережа (та, власне, її діаметр), чим нижче показник 

її щільності, тим менше можливість, що кластеризація (групування) в мережі 

відбувається за окремою ознакою. 

Саме тому єдиним способом дослідження принципу групування є більш 

детальний розгляд основних кластерів, отриманих за допомогою вище 

згадуваних алгоритмів. 

Було проаналізовано повний список всіх організацій, що включені до 

мережі протестної співпраці в 2011-2013 рр. в Києві та в Україні за різними 

алгоритмами кластеризації. Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити 

висновок, що як в Києві, так і в Україні можна виокремити декілька стабільних 

кластерів.  

Найбільш центральний та “потужний” за основними показниками (ступінь 

вершини, кількість протестів, показники центральності) кластер включає в 

основному політичні партії та їхні “кишенькові” організації – як, наприклад, 

молодіжне крило партійної організації. Про загальну ідеологію говорити важко 

Критерій кластеризації 2011 2012 2013 

За типом організації 0.109 0.229 0.142 

За кількістю протестів -0.015 0.004 -0.003 

За кількістю учасників 

протестів 
0.034 0.112 0.087 

За ступенем вершини 0.151 0.127 0.151 
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– скоріше це політичний альянс для досягнення конкретних цілей (як у випадку 

із опозиційними партіями). 

Інший не менш яскраво виражений кластер включає в себе переважно 

профспілки та організації лівого спрямування. Ці організації за досліджуваний 

період ніколи напряму не співпрацювали з політичними партіями. В якості 

поєднуючої ланки для цього кластеру із рештою мережі виступає група 

правозахисних громадських організацій та ініціатив (до речі, алгоритм 

cluster_louvain навіть поєднує ці два кластери, що свідчить про досить високий 

рівень співпраці між цими двома групами). Окрім зазначених вище кластерів – 

вже згадувані група праворадикальних організацій (як, наприклад, Тризуб або 

УНСО), студентських молодіжних об’єднань, кластер благодійних та 

волонтерських організацій. Також можна побачити окремо групу партій КПУ, 

СПУ та ПСПУ із дочірніми організаціями, що також свідчить про “замкненість 

в собі” як стратегію цих політичних об’єднань та слабку співпрацю із 

громадським сектором. 

Що цікаво, така структура мережі зберігається впродовж всього 

досліджуваного періоду без значних змін, а отже у нас є можливість робити 

висновки стосовно сталих стратегій співпраці та організаційних вподобань. 

 

3.5 Динаміка протестного поля в Україні у 2011-2013 рр. 

 

Для того, щоб більш детально відстежити можливість розвитку мережевих 

відносин та їхньої зміни, розглянемо моделі динамічних мереж. 

Як вже неодноразово зазначалось, раніше вважалось, що соціограма та, 

власне, мережевий аналіз за своєю сутністю є статичною репрезентацією 

структури зв'язків. Він є таким собі “дослідженням в розрізі” мережі в 

конкретний момент часу, одночасно уникаючи відповіді на запитання на 

кшталт: “Чому мережа отримала саме таку форму?” та “Як відбувався її 

розвиток із плином часу?” [15].  
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Лише в останнє десятиліття активно починає розвиватись напрям, що 

отримав назву динамічного мережевого аналізу. Його новизна характеризується 

як високою актуальністю та цікавістю різних дослідників, так і, що є 

очікуваним, поки що невеликою кількістю стандартів та рекомендацій стосовно 

його реалізації. Ідейна ініціатива залишається в першу чергу все ще в руках 

кожного окремого дослідника. 

Інше питання стосується візуалізації динамічної мережі. І сьогодні якщо 

інтерактивні онлайн візуалізації спроможні повністю задовольнити 

дослідницькі амбіції та забаганки, то візуалізація динамічної мережі в рамках 

публікацій ускладнюється через зрозумілу причину. 

Втім, так само як статична мережа може вказати на структуру та зв'язки, 

які раніше залишались непоміченими, динамічна мережа може відтворити для 

нас передумови та характер розвитку мережі і зміни відносин між акторами 

всередині неї. 

Таким чином, мережевий аналіз може спробувати відповісти на запитання 

“Чому саме таку структури ми маємо з плином часу? І що з нею може відбутись 

надалі?”. 

Одним із напрямів мережевих досліджень, де динамічний аспект став 

невід’ємним – це дослідження онлайн мереж. Саме в них, в першу чергу, 

актуалізується питання дослідження динамічних стосунків, оскільки пропонує 

дослідникам безкоштовний величезний масив інформації стосовно 

найрізноманітніших спільнот та їх відносин впродовж вже достатньо великого 

проміжку часу. 

Більшість динамічних мереж “оффлайн” побудовані за принципом 

накопичення – коли встановлені зв'язки зберігаються, а мережа розвивається і 

розширюється за рахунок додавання до неї нових елементів та зв'язків. 

Прикладом може стати дослідження GLOBALink – мережі спільнот, які 

об’єднує боротьба проти паління по всьому світі, проведеного групою 

дослідників університету Південної Каліфорнії [15]. Побудована ними мережа 

репрезентувала в якості вершин різні країни, в яких була створена організація, 
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що приєдналась до всесвітнього руху. Направлені зв’язки демонстрували коли 

організація із якоїсь країни погоджувалась “поручитись” за “новачка” – 

операція, необхідна для процесу реєстрації та включення до руху. Під кінець 

досліджуваного періоду мережа нараховувала 152 вершини із 611 зв’язками 

між ними. В основі дослідження динамічних процесів мережі було 

спостереження саме за кумулятивною потужністю досліджуваного руху та 

зміною центральності різних акторів (яка, до речі, залишалась сталою і 

прогнозовано мала найвищі показники серед перших учасників руху). 

Втім, порівняно із зазначеним вище прикладом дослідження мережі 

співробітництва, у випадку із мережею протестів, ми натикаємось на проблему 

миттєвості та швидкоплинності протестних подій. І у випадку, якщо ми 

встановлюватимемо часові рамки зв'язків відповідно до тривалості протесту, 

мережа перетвориться на миттєві "спалахи" із зв'язками лише між 

співучасниками. Саме тому виникає необхідність залучити різні підходи із 

відповідними гіпотезами.  

Загалом використання динамічних моделей пов’язане із двома основними 

перевагами. Перша – це можливість відповісти на питання, яким чином 

формується та розповсюджується певне явище (або модель поведінки) в 

мережі. Друга – це припущення про ефективність дослідження за допомогою 

динамічного мережевого аналізу відносин між акторами (наприклад, дружби та 

ворожби) [див. детальніше: 141]. Тобто, якщо спробувати об’єднати ці 

переваги, можна припустити, що динамічний мережевий аналіз – це інструмент, 

який дає нам відповідь на питання “Як розвивалась досліджувана мережа в часі, 

які фактори на неї впливали і чому вона набула тієї форми та структури, яку ми 

бачимо під час останнього “заміру”?”. 

На сьогодні більшість досліджень динамічних мереж пов’язані з 

вивченням невеликих груп із майже незмінюваним складом. Так, наприклад, 

можна побачити дослідження різних явищ в шкільному класі або студентській 

групі [див. 141, 7, 23]. Втім, це не означає, що до уваги беруться лише невеликі 

вибірки. Наприклад, колектив нідерландських авторів використовує аналіз 
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динамічних мереж на базі програми “European Smoking prevention Framework 

Approach”, дослідивши контрольну групу із 7704 підлітків із шести різних 

європейських країн [23]. 

Серед основних динамічних моделей, що сьогодні використовуються в 

соціологічних мережевих дослідженнях, - стохастичні акторно-орієнтовані 

моделі (SAOM) та дискретні часові експоненційні моделі випадкових графів 

(STERGM).  

Використання цих моделей передбачає відповідність наявних даних 

певним умовам. По-перше, це інформація про мережеві взаємодії мінімум в два 

різних моменту часу. По-друге, в SAOM кількість вершин, що беруть участь в 

мережі, обмежується до 200 (в STERGM подібне обмеження відсутнє). По-

третє, передбачається, що в мережі відбулись певні (але не абсолютні) зміни. 

SAOM навіть потребує використання коефіціенту Джаккарда для оцінки 

стійкості мережі.  

Сьогодні використання динамічного мережевого аналізу можливе в R за 

допомогою пакетів tergm та statnet (для STERGM) і RSiena (для SAOM). 

Результатом динамічного мережевого аналізу є таблиця ефектів, які 

впливають на зміни в мережі. Інтерпретація результатів наближена до 

інтерпретації регресійного аналізу. Серед ефектів, що можуть бути включені до 

аналізу, - як мережеві характеристики (центральність вершин, їхня 

транзитивність тощо), так і базові атрибути (характеристики) вершин 

(наприклад, стать, вік, ідеологія тощо). 

Загалом перевагою динамічного мережевого аналізу є те, що він 

передбачає, що спостережувані зміни в поведінці різних акторів є залежними 

одна від одної (на відміну від лінійних моделей, які вважають, що всі 

спостереження незалежні між собою). Окрім того, динамічний мережевий 

аналіз демонструє можливі причинно-наслідкові зв’язки, чим якісно 

відрізняється від статичного дослідження мережі.  

Втім, звичайно, є й певні недоліки. По-перше, недоліки пов’язані із 

виконанням всіх критеріїв, які були зазначені вище. По-друге, поки що 



 

 

152 

найбільш ефективно динамічний мережевий аналіз використовується для 

досліджень сталих груп, які є доступними для дослідника для проведення 

декількох етапів дослідження, демонструють необхідний рівень мінливості 

відносин та майже не передбачають зміну складу (вибірки). Саме тому 

найбільше публікацій із використанням цих моделей стосуються дружніх 

відносин або поширення певної поведінки (в тому числі, девіантної) та 

уподобань серед підлітків в шкільному класі або університетській групі. 

В рамках даного дослідження нами була реалізована спроба використання 

моделі дослідження динаміки мережі (а саме SAOM). Загалом моделі 

дослідження мережевих змін концентрують увагу на змінах двох типів – зміна 

розміру мережі та зміна зв’язків всередині мережі. SAOM використовується для 

дослідження другого типу. 

Саме тому нами було включено до моделі три часових розрізи – за 2011, 

2012 та 2013 рр., а список організацій для кожного року представляв собою 

список за весь досліджуваний період. Ті організації, що впродовж окремого 

року не мали протестного досвіду, отримували ступінь вершини, що 

дорівнював нулю та в мережі були представлені як відокремлені поодинокі 

вершини. Динамічна модель була розрахована як для мережі по всій Україні, 

так і на основі даних лише по Київській області. 

Але, як було зазначено вище, використання SAOM передбачає, що в 

мережі відбулись певні (втім, не абсолютні) зміни. Для визначення, чи 

підходять дані для даної моделі, використовується коефіціент Джаккарда 

(коефіціент оцінки стійкості мережі). Автори пакету “RSiena” (та безпосередньо 

SAOM), за допомогою якого, власне і було здійснене дослідження мережевої 

динаміки, стверджують, що коефіціент Джаккарда має бути вищим за 0,3. Якщо 

ця умова виконується, це означає, що впродовж досліджуваного періоду 

мережа мала високий рівень стійкості, а зміни в ній відбувались поступово.  

На жаль, коефіціент Джаккарда, обрахований на мережевих протестних 

даних по всій Україні за три роки виявився значно нижчим за допустимий 

рівень. Так, наприклад, на основі динаміки мережевих стосунків між 2011 та 
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2012 роком він дорівнює 0,019, а між 2012 та 2013 роком коефіціент Джаккарда 

становить 0,030 – в десять разів нижче за допустимий мінімум. 

Та сама ситуація відбулась при спробі використання SAOM на мережевих 

даних по Київській області. Між 2011 та 2012 коефіціент дорівнює 0,016, а між 

2012 та 2013 коефіціент Джаккарда становить 0,036. 

Можна зробити висновок, що в даному випадку мережеві стосунки 

афіліативного типу виявились непридатними для використання моделі 

мережевої динаміки. Оскільки в основі зв’язків лежить подієва змінна, важко 

казати про поступові зміни в структурі нашої організаційної мережі. Втім, 

використання даної моделі можливе при роботі з даними опитування 

представників організацій стосовно партнерських стосунків та співпраці. Що 

потенційно може стати продовженням та розширенням даного дисертаційного 

дослідження. 
 

Висновки до розділу 3 

 

В третьому розділі мною було розглянуто методологічні особливості 

використання мережевого аналізу та з його допомогою досліджена 

всеукраїнська мережа міжорганізаційних протестних взаємодій у 2011-2013 рр.  

Загалом, як було представлено у дисертаційному дослідженні, існування 

великої кількості різноманітних типологій мереж та мережевих зв’язків 

демонструє, з одного боку, значний розмах дослідницьких мережевих проектів, 

а з іншого, – значні методичні відмінності поміж ними. Відтак актуалізується 

питання виокремлення методичного апарату, адекватного для дослідження 

суспільних рухів та їхньої протестної взаємодії.  

Серед теоретичних аспектів мережевого аналізу окрему увагу було 

приділено термінологічному апарату, основним мережевим показникам, 

найпоширенішим видам дизайну мережевого дослідження, методам 

дослідження груп (кліки, k-ядра та модулярність), особливостям візуалізації 

мережі та динаміці мереж. 
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Зважаючи на специфіку емпіричної бази дослідження, особливий акцент 

було зроблено на понятті афіліативної мережі, де в якості зв’язку виступає 

одночасна участь у події. Зважаючи на основне припущення, що лежить в 

основі аналізу афіліативної мережі, для подальшого аналізу було висунуто тезу, 

що спільна участь у подіях створює умови для виникнення соціальних зв'язків 

іншого типу - знайомств, дружби, конкуренції тощо. Таким чином миттєва 

протестна змінна сприяє продовженню міжорганізаційних відносин і, 

відповідно, побудовані зв’язки репрезентують (потенційний) соціальний 

капітал організації. 

Оскільки значна кількість досліджень громадських та політичних 

організацій в Україні демонструють, що більшість із них не є носіями яскраво 

вираженої ідеології та, відповідно, самоідентифікації її членів із окремим 

суспільним рухом, дослідження саме мережі протестів та виявлення в ній 

окремих кластерів (альянсів) стало альтернативою теоретичному об’єднанню 

різних організацій за їх формальними атрибутами (наприклад, ліві-праві, нові 

суспільні рухи, профспілковий рух тощо). 

Відповідно до прийнятих класифікацій мереж, проведене дослідження 

було реалізоване з позицій реляційного аналізу із використанням структурного 

підходу. Для встановлення меж мережі було обрано реалістичний критерій, при 

чому як на етапі початкового відбору організацій, так і при подальшому 

дослідженні лише найбільшої компоненти мережі. Результатом стала побудова 

афіліативної мережі з непрямими слабкими зв’язками.  

Загалом організаційне протестне поле в Україні впродовж 2011-2013 рр. 

характеризувалось поступовим зростанням абсолютної кількості протестів. 

Проте відносна кількість мережевих протестів (маються на увазі ті, в яких 

брали участь хоча б дві досліджувані організації) знизилась в 2013 році на 5% 

порівняно із 2011 р. Це можна пояснити неспівпадінням темпів зростання 

протестних настроїв серед загального населення та темпів посилення 

міжорганізаційної взаємодії. 
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Протестне поле на загальноукраїнському рівні впродовж досліджуваного 

періоду було інтегрованим та більшість організацій були об’єднані в один 

мережевий компонент, що включав майже всіх значимих та протестно активних 

акторів. Проте дана мережа була досить сильно кластеризована. І з кожним 

роком рівень кластеризації лише зростав.  

За допомогою різних алгоритмів та перевірки на ступінь модулярності 

були виділені сталі кластери, членів яких об’єднує якщо не спільна ідеологія, то 

схожі цілі або аудиторія. Серед них: кластер з протестно активними 

політичними партіями (переважно представниками опозиційних сил), кластер із 

незалежними профспілками та НУО лівого спрямування (які жодного разу не 

мали прямих зв’язків із політичними партіями та були максимально від них 

дистанційовані в межах мережевого компоненту), кластер волонтерських та 

благодійних організацій, кластер праворадикального та націоналістського 

штибу тощо. Дані кластери були виявлені як на загальнонаціональному рівні, 

так і окремо в Києві. 

Окрім цього, незважаючи на поступове збільшення кількості протестів та 

посилення міжорганізаційних взаємодій, було виявлено, що структурні 

особливості протестного поля в Україні є відносно сталими, а віднайдені 

особливості (як, наприклад, наявність двох відокремлених характерних 

кластерів в Києві) зберігаються впродовж всього досліджуваного періоду. 

Проте аналіз показників модулярності не дозволив виявити жодного із наявних 

в масиві атрибута, який би міг виступити в якості чинника кластеризації. В 

якості критерія групування було взято лише змістовний аналіз складу кластерів, 

який, втім, не зміг пояснити склад всіх (навіть відносно великих) кластерів.  

Особливу увагу було приділено дослідженню лідерів мереж – згідно рівня 

їхньої протестної активності та за трьома мірами центральності. Було 

продемонстровано, що різні підходи до обчислення центральності елементів 

мережі свідчать про різні організаційні стратегії та, відповідно, про різні 

ресурси, до яких завдяки своїй позиції в мережі мають доступ актори. 
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Так, наприклад, центральну позицію в мережі займають політичні партії. 

Проте серед них протестні стратегії можуть сильно відрізнятись. Якщо 

опозиційні партії (БЮТ, Фронт змін, Удар, Свобода) мають не тільки 

найбільшу кількість протестів, але і найвищий ступінь вершини, що свідчить 

про їх спроби максимального розширення своєї мережі (або ж максимальної 

репрезентації в ЗМІ). При цьому вони часто не зважають на ідейну та 

ідеологічну спрямованість події. В той же час Партія Регіонів, знаходячись при 

владі та маючи велику кількість протестів, дуже мало співпрацювала з будь-

якими іншими організаціями (як громадськими об’єднаннями, так і 

політичними партіями). Окремий кластер об’єднував партії КПУ, СПУ, ПСПУ, 

відділяючи їх від іншої частини мережі та демонструючи їх потужний альянс із 

дуже слабкими зовнішніми зв’язками та, як наслідок, невеликий соціальний 

капітал. 

Як вже було зазначено вище, кластер, що включав профспілки та 

організації лівого спрямування, в межах протестного поля був максимально 

відокремлений від політичних партій. Проте не можна не відзначити, що 

особливу роль (відповідно до показників центральності як посередництва) для 

інтегрованості декількох сегментів протестного поля відігравали організації 

“Боротьба” (доволі радикальна організація лівого спрямування), Фундація 

регіональних ініціатив (молодіжна організація із потужною мережею 

представництв по всій Україні), Молодіжний націоналістичний конгрес, 

профспілка “Пряма дія” та громадянський рух “Відсіч”. Можна зробити 

припущення, що в протестному полі України є певний рух до інтеграції, який 

проявляється у нівелюванні ідеологічних позицій на користь досягнення 

поставлених цілей. 

Спроба проаналізувати зміну мережі в часі із використанням моделі 

дослідження динаміки мережі (SAOM - стохастичні акторно-орієнтовані 

моделі) не призвела до значущих висновків, оскільки досліджувані мережеві 

стосунки афіліативного типу за результатами обчислення коефіцієнту 

Джаккарда виявились непридатними для використання моделі мережевої 
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динаміки – впродовж досліджуваного періоду мережа не відповідала умовам 

збереження високого рівня стійкості та наявності поступових змін. 
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ВИСНОВКИ 

 

Сучасні соціально-політичні трансформації в Україні привертають увагу 

багатьох дослідників, і паралельно з цим ще більше актуалізується дослідження 

суспільних рухів як одних із ключових рушіїв соціальної мобільності та 

самоорганізації. Після революції гідності в Україні суттєво трансформувалось 

суспільне поле – деякі суспільні рухи отримали ще більше впливу, інші – 

навпаки, майже зникли з суспільної арени. Проте чи було це наслідком подій 

2013-2014 рр. та зміни політичного вектору? Чи, можливо, цьому сприяли певні 

структурні фактори та особливості міжорганізаційної взаємодії представників 

даних сил? В сучасних українських дослідженнях суспільних рухів виникає 

багато питань, пов’язаних із необхідністю встановлення точки відліку та часто 

неможливістю описати структуру існуючих суспільних рухів та її розвиток з 

часом. Дана дисертація має стати відповіддю на цей запит.  

Крім того, ця робота є першою в Україні демонстрацією використання 

можливостей мережевого підходу до дослідження суспільних рухів. Що є 

важливою складовою процесу пошуку нових методів дослідження (та загалом 

розуміння) як суспільних рухів, так і міжорганізаційних взаємодій. Тим не 

менше, в Україні сьогодні, незважаючи на поступове проникнення до 

університетських навчальних планів, використання мережевого підходу все ще 

залишається скоріше результатом індивідуальних досліджень. 

А оскільки в самому розумінні та визначенні суспільних рухів закладений 

концепт мережі та мережевих стосунків, використання мережевого підходу  

стало логічним наслідком вдосконалення теоретичних конструкцій. І саме 

мережевий підхід сьогодні дає можливість реалізувати реляційний аналіз, 

поєднавши структурний підхід із врахуванням агентної складової.  

Саме завдяки цим можливостям за останні три десятиліття в світовій 

соціології, на відміну від української соціологічної спільноти, відбулося значне 

збільшення інтересу до мережевого підходу. 
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Виокремленою особливістю даного підходу є спеціалізація на вивченні 

сукупності стійких зв'язків між суб'єктами. Незважаючи на суто 

структуралістський характер (а, можливо, навіть завдяки йому), мережевий 

підхід сьогодні набув статусу міждисциплінарної дослідницької стратегії зі 

своїм методологічним апаратом. Його науковій популярності сприяло те, що 

він дозволив поглянути на колишні соціальні структури з якісно нової сторони. 

Він навіть отримав назву "нової оптики" і почав швидко поширюватися як в 

різних галузях соціології, так і в інших науках. 

Доказом популярності мережевого підходу сьогодні слугує широка мережа 

наукових заходів, ціллю яких є об’єднати в одному місці вчених, що 

практикують мережевий аналіз – від щорічної всесвітньої конференції із 

мережевого аналізу, що вперше відбулась у 1981 році у США, до першої 

європейської конференції із мережевого аналізу у Барселоні у 2014 році. 

Незважаючи на вже значну історію розвитку та детально розроблений 

методологічний апарат, було виявлено, що сьогодні мережевий підхід все ще не 

набув статусу теорії. Втім, було припущено, що це скоріше є його перевагою, 

оскільки сприяє його гнучкості – в рамках мережевого підходу можливі 

дослідження соціальних акторів різних рівнів – від індивідуального, до 

колективного, а одиницею дослідження (вершиною) може бути як окремий 

індивід, так і певна організація, політична партія, чи навіть ціла держава. Так 

само зв’язки між вершинами встановлюються згідно наукового інтересу та 

фантазії автора – ними можуть бути листування, обмін певними ресурсами, 

підписання міжнародних договорів тощо. 

Обираючи даний метод, значна увага була приділена відповіді на 

запитання “чи описують та пояснюють досліджувані нами зв’язки реальні 

соціальні об’єднання?”. Або, як сформувала це питання Г.Градосельська 

“наскільки реальні ті зв’язки, які ми вимірюємо?” [133].  

У  даному дисертаційному дослідженні було взято на озброєння таку 

сферу використовуваності мережевого підходу, як дослідження зв’язків 

всередині організаційної мережі, що була створена на основі подієвої змінної. І 
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саме подієва змінна (а саме організаційна співучасть в протестах) стала тим 

фактором, який відповідав за “реальність” зв’язків всередині мережі. 

Одним із результатів дослідження стало часткове спростування гіпотези, 

що мережа організацій, що активно діє в протестному полі України володіє 

характеристиками СПІМ (сегментованої поліцентричної інтегрованої мережі). 

Незважаючи на те, що протестна діяльні в Україні є достатньо сегментованою, 

а до протестів залучені часто одразу декілька організацій, поліцентричний та 

інтегрований характер мережі залишається під питанням. 

Розглядаючи показники центральності вершин мережі, була 

продемонстрована виключна роль політичних партій – як за абсолютними 

показниками кількості та чисельності протестів, так і стосовно їх ролі для 

згуртування та об’єднання мережі.  

Втім, просторовий аспект вносить свої корективи в розуміння цієї 

центральності, тому питання стосовно ролі політичних партій на різних етапах 

протесту та в рамках громадської позиції залишається відкритим для 

подальших досліджень. 

Аналізуючи питання виявлення динаміки, є підстави стверджувати, що 

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. Хоча якщо звертатись до показників модулярності на 

загальнонаціональному рівні за різні роки, то можна помітити посилення 

кластеризації мережі. Втім, даний тренд не є актуальним для мережі в Києві та 

області. 

При дослідженні кластерної структури було виокремлено групи, які 

об’єднували спільні цілі, аудиторія або схожа ідеологія. Втім, така структура 

мережі зберігалась протягом всіх трьох років, тому несе скоріше дескриптивну 

цінність, а не прогностичну. Також можна побачити зростання протестної 

активності чотирьох опозиційних партій (Свобода, Батьківщина, Фронт змін та 



 

 

161 

Удар). Втім, передбачення їхньої ролі в подальших подіях в Україні можливе 

хіба що з ретроспективних позицій. 

Загалом протестна активність по всій Україні поступово зростала – навіть 

враховуючи те, що в даних за 2013 рік відсутній один місяць. При чому 

збільшувалась не лише абсолютна кількість протестів, але й тих, що 

мобілізували дві і більше організацій. Так само поступово в Україні 

збільшувалась кількість організацій, що взаємодіяли в рамках протестної 

активності із іншими. Це свідчить про включення до коаліційних відносин 

нових акторів та, звичайно, з великою обережністю можна припустити, що це 

говорить про посилення відносин кооперації та зростання потенціалу 

протестної масової мобілізації. Втім, збільшення кількості вершин в мережі 

майже ніяк не вплинуло на показники щільності, діаметру і середнього шляху, 

тому про збільшення згуртованості всередині загальної протестної активності 

по Україні як передумови до подальшого протестного сплеску говорити не 

можна. 

Особливістю обраного підходу стала необхідність виокремлення саме 

суспільних рухів із загальної мережі протестної взаємодії. Причиною 

неможливості зробити остаточні висновки стала нестача інформації стосовно 

однієї з характеристик суспільних рухів, а саме – ідентичності. Бо якщо 

співучасть в протестах може дати уявлення про спільність цілей, опонентів та 

наявність міжорганізаційної взаємодії, то спільна ідентичність залишається 

лише гіпотезою. Проте були виявлені організаційні кластери, які, зважаючи на 

їх сталість та відтворення власної структури, можуть або дати уявлення про вже 

існуючі рухи, або продемонструвати хто має всі передумови для їх утворення. 

Тобто, можна сказати, дисертаційна робота зіштовхнулась із поки ще не 

вирішеним в світовій соціології суспільних рухів питанням “Коли та за яких 

умов із міжорганізаційних альянсів народжуються суспільні рухи?”. 

Із інших слабких сторін та можливих обмежень дослідження можна 

виокремити як особливості роботи з базою даних (було віднайдено велику 

кількість слабких місць використання Моніторингу протестів, репресій та 



 

 

162 

поступок для мережевого аналізу, переважно пов’язаних із мовою створюваної 

бази), так і неможливість використання сучасних методів дослідження 

мережевої динаміки через особливості афіліативної мережі, створеної на основі 

подієвої змінної. 

Використання даних про співучасть організацій в окремих подіях впливає і 

на інші аспекти аналізу. По-перше, досліджувані зв’язки є дискретними – вони 

існують лише в конкретний проміжок часу. По-друге, ці зв’язки не залежать від 

дій лише двох вершин (організацій), між якими вони встановлюються, але 

мають першопричинами велику кількість зовнішніх факторів. І ці зовнішні 

фактори залишаються поза дослідницькою увагою. І, по-третє, дані, якими ми 

володіємо, не дають можливості зробити висновки щодо характеру реальних 

стосунків під час протесту. Крім того, досліджувалось лише поле протестних 

рухів репрезентоване в інтернет ЗМІ. Проте даний аспект з одного боку 

мінімізований дуже ретельно розробленою методологією моніторингу 

протестів, репресій та поступок, з іншого – проведений аналіз літератури 

стосовно особливостей репрезентації суспільних рухів продемонстрував, що 

суспільний рух в сучасному світі не може бути не представленим в засобах 

масової інформації. А протест, про який ніхто не знає фактично не існував в 

публічному просторі.  

Крім того, в дослідженні фігурували лише протести, які відбуваються 

“офлайн” та передусім передбачають “класичні” моделі протестних практик, як, 

наприклад, масова демонстрація або страйк. Проте, розглянувши основні 

напрями розвитку та діяльності суспільних рухів, що стали можливі завдяки 

поширенню Інтернет, було продемонстровано, що використання його як 

інструменту зміни протестного репертуару, це, тим не менше, не призводить до 

драматичних змін в протестній діяльності суспільних рухів. Тому 

передбачається, що використання саме інтернет репрезентації протестів в цілях 

дослідження не мало значущого впливу на отримані результати. 

Загалом в процесі дисертаційного дослідження було виявлено високий 

евристичний потенціал мережевого підходу для дослідження суспільних рухів. 
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Його використання стало досить ефективним способом ретроспективного 

дослідження, оскільки дозволило розглянути структуру міжорганізаційних 

взаємодій, виокремити найвпливовіших акторів, зробити висновок про сталість 

форми та особливостей формування протестної мережі.  

Також відбувся процес актуалізації мережевого підходу та методів 

мережевого аналізу для подальших досліджень та публікацій. 
  



 

 

164 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Alexeev M. Beyond the Polls: Google Queries and Public Protest Volatility in 

Russia. [Electronic Resource]. – Mode of access :  

http://ponarseurasia.com/memo/beyond-polls-google-queries-and-public-protest-

volatility-russia  

2. Aligisakis M. Labour disputes in western Europe: Typology and tendencies / M. 

Aligisakis. // International Labour Review. – 1997. – Vol.136. – pg. 73 

3. Alvarez N. 14N: the first international strike of the 21st century [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://revolting-europe.com/2012/11/13/14n-the-first-

international-strike-of-the-21st-century/ (November 13, 2012) 

4. Anheier H. Movement Development and Organizational Networks: The Role of 

Single Members' in the German Nazi Party, 1925-30 / Helmut Anheier // Social 

Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action / Ed. by 

M. Diani, D. McAdam. – New York : Oxford University Press, 2003. – P. 49-76. 

5. Ansell C. Community Embeddedness and Collaborative Governance in the San 

Francisco Bay Area Environmental Movement / Christopher Ansell // Social 

Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action / Ed. by 

M. Diani, D. McAdam. – New York : Oxford University Press, 2003. – P. 123-

146. 

6. Apostolato I. A. An overview of Software Applications for Social Network 

Analysis / Ioana-Alexandra Apostolato. // International Review of Social 

Research. – 2013. – №3. – P. 71–77. 

7. Baerveldt C. Revisiting Selection and Influence: An Inquiry into the Friendship 

Networks of High School Students and Their Association with Delinquency 

[Електронний ресурс] / C. Baerveldt, B. Volker, R. Rossem // Canadian Journal 

of Criminology and Criminal Justice. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.questia.com/library/journal/1G1-190150268/revisiting-selection-

and-influence-an-inquiry-into. 



 

 

165 

8. Bagguley P. The Limits of Repertoires and Protest Event Data for the Analysis of 

Contemporary Feminism // Politics & Gender. – 2010. - Vol. 6. - №4. - P. 616-

621. 

9. Baldassarri D., Diani M. The Integrative Power of Civic Networks / Delia 

Baldassarri, Mario Diani // American Journal of Sociology. – 2007. – Vol. 113. – 

№3. – P. 735-780.  

10. Barry Wellman Vitae [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до 

ресурсу: http://www.scribd.com/doc/271865284/Wellman-Vitae-July-16-2015. 

11. Boyd d. Six Provocations for Big Data [Электронный ресурс] / d. boyd, K. 

Crawford. – 2011. – Режим доступа к ресурсу: 

http://softwarestudies.com/cultural_analytics/Six_Provocations_for_Big_Data.pdf  

12. Burt R.S. Structural Holes:TheSocial Structure of Competition / Ronald S. Burt. – 

Cambridge, 1992. 

13. Burt R.S.Towards a structural theory of action: network models of social 

structure, perceptions, and action. – New York: Academic Press, 1982. – 381 p. 

14. Carneiro H.A., Mylonakis E. Google Trends: A Web-Based Tool for Real-Time 

Surveillance of Disease Outbreaks // Infectious Diseases Society of America. – 

2009. - Vol. 49. - P. 1557-1564. 

15. Chu K. Using Visualizations to Explore Network Dynamics / K. Chu, H. Wipfli, 

T. Valente. // Journal of Social Structure. – 2016. – №14. 

16. Della Porta D. Global-Net for Global Movements? A Network of Networks for a 

Movement of Movements / D. Della Porta, L. Mosca. // Journal of Public Policy. 

– 2005. – Vol. 25. – №1. – P. 165–190. 

17. Diani M. Introduction: Social Movements, Contentious Actions, and Social 

Networks: 'From Metaphor to Substance'? / Mario Diani // Social Movements and 

Networks: Relational Approaches to Collective Action / Ed. by M. Diani, D. 

McAdam. – New York : Oxford University Press, 2003. – P. 1-20.  



 

 

166 

18. Diani M. 'Leaders' or Brokers? Positions and Influence in Social Movement 

Networks / Mario Diani // Social Movements and Networks: Relational 

Approaches to Collective Action / Ed. by M. Diani, D. McAdam. – New York : 

Oxford University Press, 2003. – P. 105-122. 

19. Diani M. Organizations, Coalitions, and Movements / M. Diani, I. Bison. // 

Theory and Society. – 2004. – Vol. 33. – №3/4. – P. 281–309. 

20. Diani M. Social Movements and Collective Action / Mario Diani // The SAGE 

Handbook of Social Network Analysis / John Scott, Peter J. Carrington. – (The 

Sage Handbook). – P. 223–235. 

21. Diani M. Social Movements and Networks. Relational Approaches to Collective 

Action / M. Diani, D. McAdam., 2003. – 348 p. 

22. Diani M. The Cement of Civil Society. Studying Networks in Localities / Mario 

Diani. – New York: Cambridge University Press, 2015. – 246 p.  

23. Dynamics of adolescent friendship networks and smoking behavior: Social 

network analyses in six European countries [Електронний ресурс] / L.Mercken, 

T. Snijders, C. Steglich, H. Vries // Social Science & Medicine. – 2009. – Режим 

доступу до ресурсу: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.663.8121&rep=rep1&t

ype=pdf  

24. Emirbayer M. Manifesto for a Relational Sociology // American Journal of 

Sociology. – 1997. – Vol. 103. - № 2. – P. 281-317. 

25. Emirbayer M. Network Analysis, Culture, and the Problem of Agency / M. 

Emirbayer, J. Goodwin. // American Journal of Sociology. – 1994. – Vol. 99. – 

№6. – P. 1411–1454. 

26. Emirbayer M. Tilly and Bourdieu / Mustafa Emirbayer. // The American 

Sociologist. – 2010. – Vol. 41. – №4. – P. 400–422. 

27. Enikolopov R. Social Media and Protest Participation: Evidence from Russia 

[Электронный ресурс] / R. Enikolopov, A. Makarin, M. Petrova. – 2016. – 



 

 

167 

Режим доступа к ресурсу: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2696236   

28. Fernandez R. Social Networks and Social Movements: Multiorganizational Fields 

and Recruitment to Mississippi Freedom Summer / R. Fernandez, D. McAdam. // 

Sociological Forum. – 1988. – Vol. 3. – №3. – P. 357–382. 

29. Freeman L. Centrality in Social Networks. Conceptual Clarification / Linton 

Freeman. // Social Networks. – 1979. – №1. – С. 215–239. 

30. Freeman L.S., Borgatti S.P., White D.R. Centrality in valued graphs: a measure of 

betweenness based on network flow // Social networks. – 1991. - № 13. - Р. 141 - 

154. 

31. Gamson W. A. Commitment and Agency in Social Movements / William A. 

Gamson // Sociological Forum. – 1991. – Vol. 6. – №1. – P. 27-50. 

32. Gamson W. Movements and Media as Interacting Systems / W. Gamson, G. 

Wolfsfeld. // The Annals of the American Academy of Political and Social 

Science. – 1993. – Vol.528. – P. 114–125. 

33. Gamson W. Reflections on "The Strategy of Social Protest" / William Gamson. // 

Sociological Forum. – 1989. – Vol. 4. – №3. – P. 455–467. 

34. Granovetter M. Network Sampling: Some First Steps / Mark Granovetter. // 

American Journal of Sociology. – 1976. – №6. – P. 1287–1303. 

35. Granovetter M. Threshold Models of Collective Behavior / Mark Granovetter. // 

American Journal of Sociology. – 1978. – №6. – P. 1420–1443. 

36. Granovetter M.S. The Strength of Weak Ties / Mark S. Granovetter. // American 

Journal of Sociology. – 1973. – Vol. 78. - №6. – P. 1360-1380. 

37. Gregorio M. Social movement networks, policy processes, and forest tenure 

activism in Indonesia: PhD thesis / Gregorio Monica Di – The London School of 

Economics and Political Science, 2011. 



 

 

168 

38. Griffiths T.L., Steyvers M., Firl A. Google and the Mind: Predicting Fluency with 

PageRank // Psychological Science. – 2007. - Vol. 18. - № 12. - P. 1069-1076. 

39. Ishchenko V. The Ukrainian Left During and after the Maidan Protests 

[Електронний ресурс] / Volodymyr Ishchenko. – 2016. – Режим доступу до 

ресурсу: 

https://www.academia.edu/20445056/The_Ukrainian_Left_during_and_after_the

_Maidan_Protests  

40. Koopmans R., Rucht D. Protest Event Analysis. - Methods of Social Movement 

Research / Ed. by Klandermans В., Staggenborg S. Minneapolis: Minnesota 

University Press, 2002. – P. 231-259. 

41. Kunegis J. No Hairball – The Graph Drawing Experiment [Електронний ресурс] 

/ Jerome Kunegis. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

https://networkscience.wordpress.com/2016/06/22/no-hairball-the-graph-

drawing-experiment/   

42. Lonkila M. Networks in the Russian Market Economy / Markku Lonkila., 2011. – 

184 p. 

43. Lusher D. A Relational Hyperlink Analysis of an Online Social Movement 

[Електронний ресурс] / D. Lusher, R. Ackland // Journal of Social Structure. – 

2012. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.cmu.edu/joss/content/articles/volume12/Lusher/  

44. Malik M.T., Gumel A., Thompson L.H., Strome T., Mahmud S.M. "Google Flu 

Trends" and Emergency Department Triage Data Predicted the 2009 Pandemic 

H1N1 Waves in Manitoba // Canadian Journal of Public Health. – 2009. - Vol. 

102. - № 4. - P. 294-297. 

45. McAdam D. Dynamics of Contention / D. McAdam, S. Tarrow, C. Tilly., 2004. – 

387 p. 



 

 

169 

46. McAdam D. Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-

1970 / Doug McAdam. – Chicago: The University of Chicago Press, 1982. – 304 

p. 

47. McAdam D. The Biographical Consequences of Activism / Doug McAdam. // 

American Sociological Review. – 1989. – Vol. 54. – №5. – P. 744–760. 

48. McCarthy J. Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory / J. 

McCarthy, M. Zald. // American Journal of Sociology. – 1977. – Vol. 82. – №6. – 

P. 1212–1241. 

49. Mellon J. Search Indices and Issue Salience: the properties of Google Trends as a 

measure of issue salience. [Electronic Resource]. – Mode of access : 

http://www.sociology.ox.ac.uk/working-papers/search-indices-and-issue-salience-

the-properties-of-google-trends-as-a-measure-of-issue-salience.html  

50. Milgram S. An Experimental Study of the Small World Problem / S. Milgram, J. 

Travers. // Sociometry. – 1969. – №4. – P. 425–443. 

51. Moreno J. L. Sociometry in Action / J. L. Moreno // Sociometry. – 1942. – Vol. 5. 

– №3. – P. 298-315. 

52. Network Theorist Barry Wellman Receives Lifetime Achievement Award from 

the Oxford Internet Institute [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: http://awards.oii.ox.ac.uk/wellman/  

53. Networks in the Global World. Bridging Theory and Method: American, 

European, and Russian Studies [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим 

доступу до ресурсу: 

http://www.insna.org/connections/conference_report_ngw2014.pdf  

54. Niyazbekov Nurseit “Unbearable Lightness of Being”: Explaining Immunity of 

Kazakhstan to Color Revolutions from the Social Movements’ Perspective: 4th 

ASCN Annual Conference "Protest, Modernization, Democratization: Political 

and Social Dynamics in Post-Soviet Countries" 4-5 September. – Tbilisi. – 2015.  



 

 

170 

55. Oliver P. E. Networks, Diffusion, and Cycles of Collective Action / Pamela E. 

Oliver, Daniel J. Myers // Social Movements and Networks: Relational 

Approaches to Collective Action / Ed. by M. Diani, D. McAdam. – New York : 

Oxford University Press, 2003. – P. 173-203. 

56. Ortiz I., Burke S., Berrada M., Saenz H.C. World Protests 2006-2013. [Electronic 

Resource]. – Mode of access : 

http://policydialogue.org/publications/working_papers/world_protests_2006-

2013/  

57. Osa M. Networks in Opposition: Linking Organizations Through Activists in the 

Polish People's Republic / Maryjane Osa // Social Movements and Networks: 

Relational Approaches to Collective Action / Ed. by M. Diani, D. McAdam. – 

New York : Oxford University Press, 2003. – P. 77-104. 

58. Padgett J. Robust Action and the Rise of the Medici, 1400-1434 / J. Padgett, C. 

Ansell. // American Journal of Sociology. – 1993. – Vol. 98. – №6. – P. 1259–

1319. 

59. Passy F. Social Networks and Individual Perceptions: Explaining Differential 

Participation in Social Movements / F. Passy, M. Giugni. // Sociological Forum. – 

2001. – Vol. 16. – №1. – P. 123–153. 

60. Passy F. Social Networks Matter. But How? / Florence Passy // Social 

Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action / Ed. by 

M. Diani, D. McAdam. – New York : Oxford University Press, 2003. – P. 21-48. 

61. Perlman S. A History of Trade Unionism in the United States [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.gutenberg.org/files/14458/14458-h/14458-

h.htm  

62. Polletta F. Dynamics of Contention by Doug McAdam; Sidney Tarrow; Charles 

Tilly / Francesca Polletta. // Contemporary Sociology. – 2002. – Vol. 31. – №5. – 

P. 580–582. 



 

 

171 

63. Preis T., Reith D., Stanley H.E. Complex dynamics of our economic life on 

different scales: insights from search engine query data // Philosophical 

Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. – 2010. - Vol. 

368. - № 1933. - P. 5707-5719. 

64. Reed J. Dynamics of Contention by Doug McAdam; Sidney Tarrow; Charles 

Tilly / Jean-Pierre Reed. // Acta Sociologica. – 2002. – Vol. 45. – №4. – P. 326–

329. 

65. Ritzer G. (ed.) Encyclopedia of social theory / George Ritzer. // SAGE 

Publications, Inc. – 2005. – 982 p. 

66. Schmidt C.W. Trending Now: Using Social Media to Predict and Track Disease 

Outbreaks // Environmental Health Perspectives. – 2012. - Vol. 120. - №1. - P. 

A30-A33. 

67. Schwartz M. Why the United States is losing the war in Iraq / Michael Schwartz. 

// Contexts. – 2005. – №1. – P. 12–20. 

68. Scott J. Social network analysis: A Handbook – Newbury Park, CA: Sage, 1992. 

– 240 p. 

69. Silver B.J. Forces of Labor: Workers’ Movements and Globalization since 1870. 

– Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 238 p. 

70. Skocpol T. Social Revolutions in the Modern World / Theda Skocpol., 1994. – 

368 с. – (Cambridge Studies in Comparative Politics). 

71. Snijders T.A.B. Statistical Models for Social Networks [Електронний ресурс] / 

Tom Snijders // Annual Review of Sociology. – 2011. – Режим доступу до 

ресурсу: 

http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.soc.012809.102709  

72. Stouffer S. An Analysis of Conflicting Social Norms / Samuel Stouffer. // 

American Sociological Review. – 1949. – №6. – P. 707–717. 

73. Stouffer S. Role Conflict and Personality / S. Stouffer, J. Toby. // American 

Journal of Sociology. – 1951. – №5. – P. 395–406. 



 

 

172 

74. Tarrow S. Charles Tilly / Sidney Tarrow. // PS: Political Science and Politics. – 

2008. – Vol. 41. – №3. – P. 639–641. 

75. Tilly C. Contentious Connections in Great Britain, 1828-34 / Charles Tilly, 

Lesley J. Wood // Social Movements and Networks: Relational Approaches to 

Collective Action / Ed. by M. Diani, D. McAdam. – New York : Oxford 

University Press, 2003. – P. 147-172. 

76. Tilly C. Contentious Repertoires in Great Britain, 1758-1834 / Charles Tilly. // 

Social Science History. – 1993. – Vol. 17. – №2. – P. 253–280. 

77. Tilly C. Does Modernization Breed Revolution? / Charles Tilly. // Comparative 

Politics. – 1973. – Vol. 5. – №3. – P. 425–447. 

78. Tilly C. Event Catalogs as Theories / Charles Tilly. // Sociological Theory. – 

2002. – Vol. 20. – №2. – P. 248–254. 

79. Tilly C. In Search of Revolution / Charles Tilly. // Theory and Society. – 1994. – 

Vol. 23. – №6. – P. 799–803. 

80. Tilly C. Major Forms of Collective Action in Western Europe 1500-1975 / 

Charles Tilly. // Theory and Society. – 1976. – Vol. 3. – №3. – P. 365–375. 

81. Tilly C. Regimes and Repertoires / Charles Tilly. – Chicago: The University of 

Chicago Press, 2006. – 256 p. 

82. Tilly C. Social Movements as Historically Specific Clusters of Political 

Performances / Charles Tilly. // Berkeley Journal of Sociology. – 1993-1994. – 

Vol.38. – P. 1–30. 

83. Tilly C. Social Movements, 1768-2004 / Charles Tilly. – London: Paradigm 

Publishers, 2004. – 195 p. 

84. Tilly C. Terror, Terrorism, Terrorists / Charles Tilly. // Sociological Theory. – 

2004. – Vol. 22. – №1. – P. 5–13. 



 

 

173 

85. Touraine A. The Post-Industrial Society. Tomorrow's Social History: Classes, 

Conflicts and Culture in the Programmed Society / Alain Touraine. – New York: 

Random House, 1971. – 245 p. 

86. Tremayne M. Anatomy of Protest in the Digital Era: A Network Analysis of 

Twitter and Occupy Wall Street / Mark Tremayne. // Social Movement Studies. – 

2014. – Vol 13(1). – P. 110–126. 

87. Wang D. J. Tactical Innovation in Social Movements: The Effects of Peripheral 

and Multi-Issue Protest / D. J. Wang, S. A. Souble. // American Sociological 

Review. – 2016. – Vol.81 (3). – P. 517– 548. 

88. Wasserman S., Faust K. Social network analysis: methods and applications. – 

New York: Cambridge University Press, 1994. – 825 p. 

89. Watts D. Networks, Dynamics, and the Small-World Phenomenon / Duncan J. 

Watts. // American Journal of Sociology. – 1999. – Vol.105. – С. 493–527. 

90. Watts G. Watches over Flu // British Medical Journal. – 2009. - Vol. 338. - № 

7686. - P. 74-75. 

91. Wellman B. Brothers' Keepers: Situating Kinship Relations in Broader Networks 

of Social Support / Barry Wellman. // Sociological Perspectives. – 1989. – №3. – 

P. 273–306. 

92. Wellman B. Canada as Social Structure: Social Network Analysis and Canadian 

Sociology / B. Wellman, D. Tindall. // The Canadian Journal of Sociology. – 

2001. – №3. – P. 265–308. 

93. Wellman B. Computer Networks as Social Networks / Barry Wellman. // Science, 

New Series. – 2001. – №5537. – P. 2031–2034. 

94. Wellman B. Different Strokes from Different Folks: Community Ties and Social 

Support / B. Wellman, S. Wortley. // American Journal of Sociology. – 1990. – 

№3. – P. 558–588. 

95. Wellman B. I Am a Student / Barry Wellman. // Sociology of Education. – 1971. 

– №4. – P. 422–437 



 

 

174 

96. Wellman B. Living Networked On and Offline / B. Wellman, K. Hampton. // 

Contemporary Sociology. – 1999. – №6. – P. 648–654. 

97. Wellman B. Network Analysis: Some Basic Principles / Barry Wellman. // 

Sociological Theory. – 1983. – №1. – P. 155–200. 

98. Wellman B. Networks in the Global Village: Life in Contemporary Communities 

/ Barry Wellman., 1999. – 377 p. 

99. Wellman B. On Negotiating Reality / Barry Wellman. // Social Problems. – 1969. 

– №4. – P. 537–538 

100. Wellman B. The Community Question: The Intimate Networks of East Yorkers 

/ Barry Wellman. // American Journal of Sociology. – 1979. – №5. – P. 1201–

1231. 

101. Wellman B. The Internet in Everyday Life / B. Wellman, C. Haythornthwaite., 

2002. – 624 p. 

102. Wellman B. Using SAS to convert ego-centred networks to whole networks / 

Barry Wellman. // BMS: Bulletin of Sociological Methodology. – 1996. – №50. – 

P. 71–83. 

103. White H. Where Do Markets Come from?// American Journal of Sociology. 

1981. – Vol. 87. – P. 517–547. 

104. Wiltfang G. The Costs and Risks of Social Activism: A Study of Sanctuary 

Movement Activism / G. Wiltfang, D. McAdam. // Social Forces. – 1991. – Vol. 

69. – №4. – P. 987–1010. 

105. Wirth L. The Urban Society and Civilization / Louis Wirth. // American 

Journal of Sociology. – 1940. – №5. – P. 743–755. 

106. Wirth L. Urbanism as a Way of Life / Louis Wirth. // American Journal of 

Sociology. – 1938. – №1. – P. 1–24. 

107. Zelizer V. Chuck Tilly and Mozart / Viviana Zelizer. // The American 

Sociologist. – 2010. – Vol. 41. – №4. – P. 423–428. 



 

 

175 

108. Абрамов Р. Н. Сетевые структуры и формирование информационного 

общества / Роман Николаевич Абрамов. // Социологические исследования. – 

2002. – №3. – С. 133–140. 

109. Аффилиативные сети. [Електронний ресурс] // Социологический словарь 

– Режим доступу до ресурсу: http://slovariki.org/sociologiceskij-slovar/478)  

110. Баранова Г.В. Методика анализа протестной активности населения 

России / Галина Васильевна Баранова // Социологические исследования. – 

2012. - №10. – С. 143-152. 

111. Батыгин Г.С. Социология Интернет: наука и образование в виртуальном 

пространстве // Социологический журнал. – 2001. - №1. – С.188-204. 

112. Безрукова О. Н. Сеть как условие экономического действия / 

О.Н.Безрукова // Экономическая социология. – 2004. - №3. – С. 78–93. 

113. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования / Д. Белл :  пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. - М. - 

Academia, 1999. 

114. Бердник Е. А. Специфика функционирования сетевых структур в 

социальном пространстве / Екатерина Александровна Бердник. // 

Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного 

суспільства. – 2010. – №16. – С. 115–118. 

115. Бердник Е.А. Методологические основания использования понятия "сеть" 

в социологии / Екатерина Александровна Бердник // Вісник Харківського 

національного університету ім.В.Н.Каразіна. – Харків: Соціологічні 

дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. Вип.30. – 

2012. – С.91-94 . 

116. Богуславська К. О. Мережевий підхід у дослідженні зв'язків політичних 

акторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 

23.00.01 "Теорія та історія політичної науки" / Богуславська Катерина 

Олександрівна – Київ, 2008. – 17 с. 



 

 

176 

117. Богуславська К. Становлення та розвиток мережевого підходу до 

вивчення політичних процесів / К. Богуславська // Політичний менеджмент. 

– 2006. – №4 (19). – С. 80–88. 

118. Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в заливе не было / Бодрийяр Жан. – 

М.: РИПОЛ классик, 2016. — 224 с. 

119. Бондаренко А. Верховна Рада як соціальна мережа: несподівані зв'язки, 

сірі кардинали, масфоловери [Електронний ресурс] / Анатолій Бондаренко. 

– 2011. – Режим доступу до ресурсу: 

http://texty.org.ua/pg/article/devrand/read/32443/Verkhovna_Rada_jak_socialna_

merezha_nespodivani_zvjazky  

120. Брік Т. Аналіз Мереж у Верховній Раді Через Розгляд Законотворчого 

Співавторства [Електронний ресурс] / Т. Брік, Д. Остапчук. – 2015. – Режим 

доступу до ресурсу: http://voxukraine.org/2015/12/07/analyzing-ukrainian-

parliament-networks-through-legislative-co-authorship-ua/  

121. Бурдье П. Формы капитала / Пьер Бурдье // Экономическая социология. – 

2005. - №3. – С. 60-74. 

122. Бурдьє П. Рефлексивна соціологія. Частина ІІ: Чиказький воркшоп / П’єр 

Бурдьє, Лоїк Вакан. – Київ: Медуза, 2015. — 224 с. 

123. В друзьях у друга друга друга. Facebook проверил теорию шести 

рукопожатий [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

https://meduza.io/feature/2016/02/04/v-druzyah-u-druga-druga-druga  

124. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. 

Пер. с англ. П. М. Кудюкина. Под общей редакцией канд. полит, наук Б. Ю. 

Кагарлицкий — СПб.: Издатальство «Университетская книга», 2001. —416 

с. 

125. Гавриленко И. Социальные (исторические) движения в контексте 

социологических подходов / Иван Гавриленко // Социология: теория, 

методы, маркетинг. – 2001. - №2. – С. 54-63. 



 

 

177 

126. Гаранин О.Ю. Протестная активность росийской молодежи в условиях 

обострения глобальных и региональных модернизационных рисков / 

О.Ю.Гаранин // Вестник Водгоградского государственного университета. – 

2009. - №2(16). – С.137-140. 

127. Гарр Т. Почему люди бунтуют / Тед Роберт Гарр. – СПб: Питер, 2005. – 

461 с. 

128. Гидденс Э. Социология / Энтони Гидденс. - М. : Едиториал. - 2005. - 632 

с. 

129. Гончарова І.В. Вплив сучасних тенденцій розвитку профспілкового руху 

на реалізацію принципів соціального партнерства / Ірина Володимирівна 

Гончарова // Економічний часопис - ХХІ. – 2012. – №7-8. – С. 71-74. 

130. Горбачик А. Сетевой подход к изучению структуры украинского 

парламента / А. Горбачик, Е. Жулькевская // Социология: теория, методы, 

маркетинг. — 2006. — № 3. — С. 161–181. 

131. Градосельская Г. Социальные сети: обмен частными трансфертами 

[Електронний ресурс] / Галина Градосельская. – 2007. – Режим доступу до 

ресурсу: http://socioline.ru/pages/gradoselskaya-gv-sotsialnye-seti-obmen-

chastnymi-transfertami  

132. Градосельская Г.В. Роль неформальных взаимодействий в организации 

бизнес-структур: сетевой подход [Електронний ресурс] / Галина 

Градосельская – Режим доступу до ресурсу: 

http://socioline.ru/pages/gradoselskaya-gv-rol-neformalnyh-vzaimodejstvij-v-

organizatsii  

133. Градосельская Г.В. Сетевые измерения в социологии / Галина 

Градосельская. – Москва: Издательский дом «Новый учебник», 2004. – 248 

с. 



 

 

178 

134. Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: 

проблема укорененности // Западная экономическая социология. 

Хрестоматия современной классики – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 131-158.  

135. Грищенко М. Як взаємодіють міські низові ініціативи: попередні 

результати дослідження 5 міст України [Електронний ресурс] / М. 

Грищенко, В. Поднос. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

http://mistosite.org.ua/uk/articles/yak-vzayemodіyut-mіskі-nyzovі-іnіczіatyvy-

poperednі-rezultaty-doslіdzhennya-5-mіst-ukrayiny  

136. Громадяни пасажири. Як, куди і скільки їздили українці міжміським 

сполученням «Укрзалізниці» у 2014-2015 рр. [Електронний ресурс]. – 2016. 

– Режим доступу до ресурсу: http://texty.org.ua/d/uz/#main  

137. Делез Ж. Ризома (\"Тысяча плато\") [Електронний ресурс] / Ж. Делез, Ф. 

Гваттари. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.situation.ru/app/j_art_1023.htm  

138. Джордан Г. Группы давления, партии и социальные движения: есть ли 

потребность в новых разграничениях? / Г.Джордан // Мировая экономика и 

международные отношения. - 1997. - №1. - С.82-97.  

139. Довбыш О. С. Медиарынки в фокусе социального сетевого анализа / О. С. 

Довбыш. // Экономическая социология. – 2015. – №4. – С. 85–107. 

140. Докторов Б.З. Пост-гэллаповские опросные технологии: к 200-летию 

опросов общественного мнения в США // Социологический журнал. – 2005. 

- №5. – С. 5-36. 

141. Докука С. В., Валеева Д. Р. Статистические модели для анализа динамики 

социальных сетей в исследованиях образования // Вопросы образования. – 

2015. – № 1. – С. 201-213. 

142. Дукач Ю.А. Сетевой подход и теория социального капитала: 

взаимодействие и взаимопроникновение / Юлия Дукач // Известия 



 

 

179 

Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук. – 2016. - 

№3. – С. 27-32. 

143. Дукач Ю.О. Дослідження суспільних рухів за допомогою методу аналізу 

соціальних мереж: на прикладі мережі протестів лівого спрямування в Києві 

за 2013 р. / Юлія Дукач // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – 

№3. – С.108-124. 

144. Дукач Ю.О. Мережа протестів напередодні Євромайдану: організаційний 

аналіз / Юлія Олександрівна Дукач. // Вісник Національного технічного 

університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. 

Соціологія. Право. – 2014. – №2 (22). – С. 60-69. 

145. Дукач Ю.О. Мережевий підхід в науковому доробку Баррі Веллмана: 

експлікація та оцінка / Юлія Олександрівна Дукач. // Вісник Національного 

технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. 

Політологія. Соціологія. Право. – 2015. – № 3/4 (23/24). – С.14-20. 

146. Єнін М.Н. Ідеологічні ідентичності та можливість групових рухів 

солідарності в сучасній Україні [Електронний ресурс] / М. Н. Єнін, М. М. 

Віхров // Вісник Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Соціологічні науки. - 2013. - № 23(3). - С. 223-236. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluc_2013_23(3)__21  

147. Жулькевська О. В. специфіка застосування мережевого аналізу в 

соціології : дис. канд. соц. наук : 22.00.02 / Жулькевська Олена 

Володимирівна – Київ, 2003. – 240 с. 

148. Жулькевська О.В. Мережі соціальної підтримки: нові можливості у 

вивченні сучасного українського суспільства // Харьковские 

социологические чтения – 98: Сборник научных работ. – Харьков: ЦЭПП 

«Радар», 1998. – С. 199 - 203. 



 

 

180 

149. Звіт VoxUkraine Про Голосування у Верховній Раді. Справжня Коаліція: 

Чи є «Самопоміч» Дисидентом? [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: http://voxukraine.org/2015/04/15/yak-vygliadae-koaliciya/  

150. Здравомыслова Е.А. Социологические подходы к анализу общественных 

движений / Е.А. Здравомыслова // Социологические исследования. - 1990. - 

№7. - С. 88-93. 

151. Иглтон Т. Я не имею в виду, что Маркс был прав во всем [Електронний 

ресурс] / Терри Иглтон // PRM. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: 

http://primerussia.ru/interview_posts/289  

152. Ищенко В. Проблема идеологии в социологии общественных движений / 

Владимир Ищенко. // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2007. – №3. 

– С. 188–201. 

153. Іщенко В. О. Нові ліві як суспільний рух у суспільстві, що 

трансформується: на прикладі України : дис. канд. соц. наук : 22.00.03 / 

Іщенко Володимир Олександрович – Київ, 2011. – 243 с. 

154. Іщенко В. Участь крайньо правих у протестах Майдану: спроба 

систематичної оцінки / Володимир Іщенко. // Спільне. – 2014. – №9. – С. 65–

77. 

155. Казаков В. Концепция нового социального конфликта Алена Турена / В. 

Казаков // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2008. — № 3. — С. 

151–168. 

156. Камінська Л.Ф. Теоретичні підходи до дослідження суспільних рухів / 

Л.Ф. Камінська // Вісник з соціології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. – 2010. - №1-2. - С.91-93. 

157. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. 

М.: Государственный университет высшая школа экономики, 2000. — 148 с. 

158. Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і 

суспільства / Мануель Кастельс. – Київ: Ваклер, 2007. – 304 с. 



 

 

181 

159. Кирн Г. Восстания в Словении в контексте европейского кризиса: 

Марибор как периферия в период с 1998 по 2012 гг. [Електронний ресурс] / 

Гал Кирн // STASIS. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.stasisjournal.net/ru/all-issues/23-1-2014-revolyutsii-i-protestnye-

dvizheniya/55-vosstaniya-v-slovenii-v-kontekste-evropejskogo-krizisa-maribor-

kak-periferiya-v-period-s-1998-po-2012-gg  

160. Коллинз Р. Технологическое замещение и кризисы капитализма: выходы 

и тупики [Електронний ресурс] / Рендал Коллинз // Commons. – 2009. – 

Режим доступу до ресурсу: http://commons.com.ua/tehnologicheskoe-

zameshhenie-i-krizisy/  

161. Конончук С.Г. Ідеологічне позиціонування політичних партій в Україні / 

Укр. незалеж. центр політ. дослідж. : С. Г. Конончук, О. А. Ярош. – К. : 

Агентство «Україна», 2013. – 52 с. 

162. Корытникова Н. В. Online Big Data как источник аналитической 

информации в online-исследованиях // Социологические исследования. 

2015. № 8. С. 14-24 

163. Костюченко Т. С. “Жіночий” малий бізнес в Україні в період соціальних 

трансформацій / Т. С. Костюченко, Т. О. Марценюк. // Вісник Львівського 

університету. Серія соціологічна. – 2011. – №5. – С. 226–233. 

164. Костюченко Т.С. Структура зв’язків між депутатами Верховної Ради 

України 6-го та 7-го скликань: порівняння мереж формування політики / Т. 

С. Костюченко, К. М. Нагорняк // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні 

науки. - 2013. - Т. 148. - С. 38-44. 

165. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий / Дж Коулман // 

Общественные науки и современность. – 2001. – №3. – С. 121–139. 

166. Коулман Дж. Экономическая социология с точки зрения теории 

рационального выбора / Дж. Коулман // Экономическая социология. – 2004. 

– Т. 5: № 3. – С. 35–44.  



 

 

182 

167. Купрєєва Ю.О. Дослідження протестної активності населення на основі 

інформації в мережі Інтернет: проблеми та перспективи вдосконалення / 

Юлія Олександрівна Купрєєва. // Вісник Національного технічного 

університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. 

Соціологія. Право. – 2013. – №4. – С. 57–61.  

168. Купрєєва Ю.О. Теоретико-методологічні підходи до вивчення протестної 

діяльності / Юлія Олександрівна Купрєєва. // Вісник Національного 

технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. 

Політологія. Соціологія. Право. – 2014. – №1. – С. 60-65. 

169. Кутуєв П. В. Ігри з модернізацією: хитрість розуму у дії? / Павло 

Володимирович Кутуєв. // Україна модерна. – 2010. – №6 (17). – С. 249–260. 

170. Кутуєв П. В. Новітні соціологічні теорії: модерн у континнумі "Схід-

Захід". Навчальний посібник / Павло Володимирович Кутуєв. – Київ: НПУ 

ім. Н.П.Драгоманова, 2012. – 292 с. 

171. Кутуєв П. Світова система як предмет соціологічного аналізу: нова 

дослідницька програма Андре Гундера Франка / П. Кутуєв // Соціол.: теорія, 

методи, маркетинг. - 2007. - № 2. - С. 17-35. 

172. Кутуєв П.В. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному 

дискурсі: еволюція дослідницьких програм : Моногр. / П. В. Кутуєв. - К. : 

Сталь, 2005. - 499 c. - Бібліогр.: с. 447-499. 

173. Лавренчук Е. Социальные сети как эпистемические объекты / Егор 

Лавренчук. // ВЕСТНИК РГГУ. – 2010. – №13. 

174. Люк Д. Анализ сетей (графов) в среде R. Руководство пользователя / пер. 

с англ. А.В.Груздева / Дуглас Люк. – Москва: ДМК Пресс, 2017. – 250 с. 

175. Макеев С. А. Эмпирические исследования классов в современной 

социологии / Макеев С. А. // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. 

Право : збірник наукових праць. – 2013. – № 3 (19). – С. 67–72. 



 

 

183 

176. Мальцева Д. В. Истоки концепции социальных сетей в социологии / Д. В. 

Мальцева. // Вестник РГГУ. – 2012. – №2. 

177. Мальцева Д. В. О современных сетевых теориях в социологии / Д. В. 

Мальцева, Н. В. Романовский. // Социологические исследования. – 2011. – 

№8. 

178. Мальцева Д. В. Проект спасения социологии» в акторно-сетевой теории 

Бруно Латура / Д. В. Мальцева. // Мониторинг общественного мнения. – 

2014. – №6. – С. 3–14. 

179. Мальцева Д. В. Профессиональное социологическое сообщество с 

позиции сетевого подхода / Д. В. Мальцева. // Вестник РГГУ. – 2014. – №4. 

– С. 36–42. 

180. Маркузе Г. К ситуации новых левых [Електронний ресурс] / Герберт 

Маркузе // Скепсис. – Режим доступу до ресурсу: 

http://scepsis.net/library/id_2570.html  

181. Маркузе Г. Конец утопии / Герберт Маркузе. // Логос. – 2004. – №6 (45). – 

С. 18–23. 

182. Мережі і мережні війни: Майбутнє терору, злочинності та бойових дій / 

За ред. Дж. Арквілли, Д. Ронфельдта; Пер. з англ. А.Іщенка. – К.: 

Видавничий дім \"Києво-Могилянська академія, 2005. – 350 с. 

183. Метелева Е. Разработка теоретико-методологических положений сетевого 

подхода / Елена Метелева. // Известия Иркутской государственной 

экономической академии. – 2008. – №3. – С. 69–72. 

184. Ним Е. «Игрушко митингуэ»: в поисках теории медиатизации 

гражданского протеста / Евгения Ним. // Журнал исследований социальной 

политики. – 2016. – №14 (1). – С. 55–70. 

185. Нікулін В. С. Структурування елітних мереж в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. соц. наук : спец. 22.00.01 "Теорія та історія 

соціології" / Нікулін В'ячеслав Сергійович – Харків, 2008. – 19 с. 



 

 

184 

186. Обухов К. Н. Сеть как социальная структура : модель сетевой 

коммуникации в теории М. Кастельса / К. Н. Обухов. // Вестник 

Удмуртского университета. Серия 3. Философия. Социология. Психология. 

Педагогика. – 2008. – №1. 

187. Олсон М. Логіка колективної дії: суспільні блага і теорія груп / Менкур 

Олсон ; пер. з англ. – К. : Лібра, 2004. – 272с.  

188. Остапчук Д. Невидимые связи: кому принадлежит банковская система 

Украины [Електронний ресурс] / Дмитрий Остапчук – Режим доступу до 

ресурсу: http://voxukraine.org/longreads/bank-ownership/article-ru.html  

189. Офіційний сайт Центру соціальних і трудових досліджень [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://cslr.org.ua/  

190. Панькова О. Забастовочное движение в Украине: тенденции и 

особенности / О. Панькова, Е. Иващенко. // Социология: теория, методы, 

маркетинг. – 2006. – №3. – С. 236–248. 

191. Печенкин В. Методы анализа социальных сетей на примере визуализации 

структуры предпочтений профессий / В.В. Печенкин. // Социология: 4М. – 

2001. – №13. – С. 60–75. 

192. Продавці рейтингів. База псевдосоціологів [Електронний ресурс]. – 2015. 

– Режим доступу до ресурсу: http://texty.org.ua/d/socio/index.html#firms  

193. Протести, перемоги і репресії в Україні: результати моніторингу 2012 р. 

[Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: 

http://cslr.org.ua/wp-content/uploads/2013/12/ZVIT_2013_web.pdf  

194. Редклифф-Браун А. Р. Метод в социальной антропологии  / А. Р. 

Редклифф-Браун. – М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково Поле, 2001. – 416 с. 

195. Резник А. Динамика факторов протестних практик населения Украины / 

Александр Резник // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2009. - №3. – 

С. 100-125. 



 

 

185 

196. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. — СПб.: 

Питер, 2002. — 688 с. 

197. Робин К. Страх. История политической идеи / Пер. с англ. А.Георгиева, 

М.Рудакова / Кори Робин. – Москва: Издательский дом «Территория 

будущего», 2007. – 368 с. – (Университетская библиотека Александра 

Погорельского). 

198. Сафонова М. А., Винер Б. Сетевой анализ социтирований 

этнологических публикаций в российских периодических изданиях: 

предварительные результаты // Социология: методология, методы, 

математическое моделирование. – 2013. - № 36. – С. 140-176. 

199. Симонова, О. А. К формированию социологии идентичности / О. А. 

Симонова // Социологические исследования. - 2008. - No 3. - С . 45-61. 

200. Смелзер Н. Социология: пер. с англ. — М.: Феникс, 1994. — 688с. 

201. Спільне: журнал соціальної критики. Класова експлуатація та класова 

боротьба : [гол. редактор В. Іщенко]. – К. – 2012. – 223с. 

202. Судин Д. "Рефлексивна соціологія" в Україні [Рецензія на Бурдьє П. 

Рефлексивна соціологія. Частина ІІ: Чиказький воркшоп / П’єр Бурдьє, Лоїк 

Вакан. - Київ : Медуза, 2015. - 224 с.] / Данило Судин. - Народознавчі 

зошити. - 2015. - №6. - С.1492-1495. 

203. Супруненко О. Соціально-мережевий аналіз: методи й застосування 

(нотатки з Міжнародної літньої школи у Санкт-Петербурзі) / О. 

Супруненко. // Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Соціологія. – 2013. – №4. – С. 91. 

204. Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990-1992 гг. / 

Чарльз Тилли. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2009. – 328 

с. 



 

 

186 

205. Тролесфера [Електронний ресурс] / Н.Романенко, Я. Михайлишин, П. 

Солодтко, О. Зог. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

http://texty.org.ua/d/fb-trolls/  

206. Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии / Ален 

Турен. – Москва: Научный мир, 1998. – 204 с. 

207. Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство / Фердинанд Тьоніс. – К.: Дух і літера, 

2005. – 262 с. 

208. Фостер Л.Ф. Суспільний рух як організована колективна дія: теоретичні 

аспекти // Вісник Львівського національного університету. Серія 

соціологічна. – 2015. - № 9. – С. 270-274.  

209. Фукуяма Ф. Социальный капитал / Френсис Фукуяма // Культура имеет 

значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу 

/ Френсис Фукуяма. – Москва: Московская школа политических 

исследований, 2002. – С. 129–148. 

210. Хоган Б. Анализ социальных сетей в интернете [Электронный ресурс] / 

Берни Хоган // Постнаука. – 2008. – Режим доступа к ресурсу: 

https://postnauka.ru/longreads/20259  

211. Хомский Н. Системы власти. Беседы о глобальных демократических 

восстаниях и новых вызовах американской империи / Ноам Хомский., 2014. 

– 200 с. 

212. Цвих В. Ф. Шляхи модернізації профспілок за умов глобалізації та нових 

викликів. Світовий досвід. / В. Ф. Цвих - К.: Видавництво КНУ ім. Тараса 

Шевченка, 2006. - 28с. 

213. Чураков А. Н. Анализ социальных сетей / А. Н. Чураков // 

Социологические исследования (Социс), 2001. - № 1. – С. 109-121. 

214. Шакирова А. Ю. Професійні спілки та політичні партії в Україні та інших 

країнах Західної Європи: способи взаємодії в сучасній політичній системі / 

А.Ю.Шакирова // Право та управління.- 2010. - №1. - С.173-179. 



 

 

187 

215. Штомпка П. Социология социальных изменений / Петр Штомпка : пер, с 

англ, под ред. В.А.Ядова. — М. : Аспект Пресс, 1996. — 416 с.  

216. Яницкий О. О циклах политического протеста [Електронний ресурс] / 

Олег Яницкий // Мир и Политика. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.chaskor.ru/article/o_tsiklah_politicheskogo_protesta_31161  

 

 

 

 
 
 
 

  



 

 

188 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТКИ 
  



 

 
1. 4Reva 
2. 8th of May Movement' 
3. Action 
4. Active-invest 
5. Active-Z 
6. Activists of Russian and Cossack organizations of the Crimea 
7. Advanced Gay detachment of Ukraine (Peredovoy gey otryad 

Ukrainu) 
8. Afghan veterans 
9. Against the Current 
10. Agape 
11. Aids and TB 
12. AIESEC 
13. Alcostop 
14. Aleteia 
15. Alfa-Nik 
16. All-Ukrainian organization 'Society Control' 
17. All-Ukrainian Public Organization Military Union of Ukraine 
18. All-Ukrainian trade union National Solidarity 
19. All-Ukrainian Union of Russian Compatriots 
20. All-Ukrainian Union of Veterans 
21. AllUkrainian commission of justice 
22. AllUkrainian national organization of motorbikers 
23. Alma-mater 
24. Amnesty International 
25. AmoRe 
26. Animal rights 
27. Anonymous international 
28. Anti-corruption committee 
29. Anti-Criminal Choice 
30. Anti-raiders committee 
31. AntiBeton 
32. Antifascist Committee of Ukraine 
33. Antisect (Antusekta) 
34. Arabic hackers 
35. Areket 
36. Armenian diaspora 
37. Army of Svyatoslav the Brave 

38. Arselor-Mittal trade union 
39. Arsenal club 
40. Art Group Egg 
41. Assalam 
42. Assembly of civic organizations of small and middle business of 

Ukraine 
43. Assembly of Civil Organizations 
44. Assembly of Entrepreneurs Kray 
45. Assembly of Human Rights NGOs of Ukraine 
46. Assembly of Small and Middle Business Organizations 
47. Association for defending of rights of car owners 
48. Association for Proteсtion of the Investor's Rights 
49. Association of animal rights organizations 
50. Association of businessmen working on Lviv markets 
51. Association of cyclists of Lutsk 
52. Association of dormitory dwellers of Crimea 
53. Association of farmers and landowners 
54. Association of heads of education institutions 
55. Association of housing owners of Melitopol 
56. Association of researchers of famines in Ukraine 
57. Association of Small and Medium Business 
58. Association of the Political Prisoners and the Repressed 
59. Association of trade unions in Lviv region 
60. Association of trade unions of Kharkiv oblast' 
61. Association of Ukrainian Banks 
62. Association of veterans of MIA 
63. Association of women-deputies of local councils of the region 
64. Association of Zoo-Protector Organizations 
65. Assosiation of bicyclists of Kyiv 
66. Assosiation of social advertisments developers 
67. AST 
68. Authonomous rightists 
69. Automobile Club of Kyiv 
70. Autonomous action 
71. Autonomous Nationalists 
72. Autonomous Resistance 
73. Autonomous society Hrusha 
74. Autonomous Union workers 
75. Banderstadt 
76. Beautiful City 

77. Belorussian Society Pagonya 
78. Bicycle riders of Kiev 
79. Bicycle riders of Uzhgorod 
80. BIDE (Fighters for ideal democracy) 
81. BikeLand 
82. BikePoltava (Velopoltava) 
83. Bikers of Odesa 
84. Bilychanskyi forest defenders 
85. Black Committee 
86. Black Sea cossacs of B.Khmelnitsky 
87. Blacksea Cossack 
88. Blacksmiths' society 
89. Block of National Powers of Bukovyna 
90. BMW Ternopil 
91. Bolgarian union 
92. Borets 
93. Borotba 
94. Boyars'ka Varta 
95. Boykivshchyna - XXI 
96. Bratstvo 
97. Break Through (Prorvemsia) 
98. Brigade of Ukrainian People's Terror 
99. Bright 
100. Brotherhood of UPA soldiers 
101. Bulava 
102. Business-union Porada 
103. BYT 
104. Catholic church 
105. Center for National Rebirth 
106. Center of animals adoption 
107. Center of Effective Communication 
108. Center of Youth Initiatives 
109. Center UA 
110. Centre for animal help 
111. Centre for civic liberties 
112. Centre for International Law Protection 
113. Centre for Political Studies 
114. Centre for Youth Movement Research 
115. Centre Life 
116. Centre of Civic Representation Life 

Додаток А 

Перелік організацій, що брали участь в протестних подіях в Україні в 2011-2013 рр.  
та були включені до подальшого аналізу 



 

 

190 
117. Centre of legal self-protection 
118. Centre of Visual Culture 
119. Centre of Women Global Leadership 
120. Charity fund Kind heart 
121. Chernihiv entrepreneurs trade union 
122. Chernihiv Human Rights Committee 
123. Chernivtsi trade union of enterprises' defense 
124. Chervonii Shlyakh vicinity school 
125. Chesno movement 
126. Children of Crisis 
127. Children of War 
128. Chornobyl 
129. Chornobyl and war invalids Union 
130. Chornobyl catastrophe liquidators veterans union 
131. Chornobyl Children 
132. Chornobyl Spas 
133. Chornobyl Union of Ukraine 
134. Chornobyl veterans and warriors-internationalists 
135. Chornobyl victims 
136. Chornobyl-86 
137. Chornobyl-unity 
138. Christian 
139. Christian council 
140. Christian Democratic party 
141. Christian democratic Youth Union 
142. Christian Ukrainians in Italy 
143. Citizens control and help 
144. City Green Management (GorZelenTrest) 
145. City of Cossacs 
146. City organization of veterans 
147. Civic Alliance 
148. Civic Committee for Bilychan Forest 
149. Civic Communal Self-Defence 
150. Civic congress 
151. Civic Control 
152. Civic Council of Pyatikhatky 
153. Civic Defense 
154. Civic defense of the Motherland 
155. civic ecological council of Mariupol 
156. Civic ecological initiatives 
157. Civic Freedoms Centre 
158. Civic monitoring committee 
159. Civic Monitoring of Corruption Prevention Programme 

Realization 
160. Civic Movement Response 
161. Civic offensive 
162. Civic Position 
163. Civic protest 
164. Civic Society Institute 

165. Civic Union For Justice 
166. Civic Union of Luhansk region 
167. Civil Power 
168. Coalition against discrimination 
169. Commitee for Ukrainian language 
170. Committe for restoration of historical justice 
171. Committee for Political Prisoners Liberation 
172. Committee of authorities monitoring 
173. Committee of Dictatorship Resistance 
174. Committee of energetical security of Ukraine 
175. Committee of Voters 
176. Common Cause 
177. Communion of the Officers 
178. Communion of the Political Repressions Victims 
179. Communist Marxist-Leninist party 
180. Communist party of Workers and Peasants 
181. Community against injustice 
182. Concerned (Nebaiduzhi) 
183. Confederation of Free Trade Unions of Ukraine 
184. Confederation of labor of Ukraine 
185. Confederation of Lemki organizations 
186. Congress of Azerbaidgans 
187. Congress of Ukrainian inelligentsia 
188. Congress of Ukrainians 
189. Contemporary 
190. Control for justice 
191. Control of community 
192. Coordination committee Lviv Maidan 
193. Coordination council of NGOs 
194. Coordination council of Russian organizations in Tavrida and 

Sevastopol 
195. Coordination council on Ukrainian language defense 
196. CORD 
197. Cossac palanka 
198. Cossack riflemen brotherhood 
199. Cossacks 
200. cossacks of Crimea 
201. Cossacks of Zaporizhzhia 
202. Cossak division of Ivan Bogun 
203. Council Cossack chieftain Ukraine 
204. Council of Civic Organizations 
205. Council of ecologic civil organizations 
206. Council of NGOs of Mariupol (RGOM) 
207. Country Renewal 
208. CPU 
209. CPU youth 
210. Creative Youth 
211. Crimea Human Rights Centre Action 
212. Crimea Rights Protection Movement 

213. Crimean Muslims 
214. Crimean Partizans 
215. Crimean Republican Committee of Workers and Peasants 

Communist Party 
216. Crimean Russian community 
217. Crimean Tartars 
218. Davet community 
219. De Facto 
220. Debate Academy 
221. Defence of Justice 
222. Democratic Alliance 
223. Democratic Space 
224. Democratic trade union of Ukraine 
225. Direct Action 
226. Director of the shipyard Liman Sergei Isakov 
227. Dobro 
228. Don't Be Indifferent 
229. Donbass Rus 
230. Donetsk Chornobyl 
231. Donetsk ecological movement 
232. Donetsk transporters union 
233. Dozor 
234. Dynamo fans 
235. Dzherelo Prava (rights source) 
236. Earthers 
237. East-European Wing of Anonymous Group 
238. Eastern center of public initiatives 
239. Eco-movement of Donetsk 
240. Ecoaction 
241. Ecological Action Union 
242. Ecological frontier 
243. Ecological Resistance 
244. Ecological society of Donbass 
245. Ecological Watch 
246. Ecology and Peace 
247. Ecology and social security 
248. Education workers trade unions 
249. Embassy of God 
250. Entrepreneur Union of Kryvyi Rih 
251. Entrepreneurs of Podillia 
252. Entrepreneurs of Ternopil 
253. Entrepreneurs Regional council 
254. Entrepreneurs' Self-defence 
255. Essence of Time 
256. Eternal Flame 
257. Etra 
258. Eurasia youth union 
259. Eurasian people's union 
260. Eurasian Youth Union (ESM) 



 

 

191 
261. Euro youth 
262. Euroclub 
263. Euronastup 
264. Europe into every house 
265. European Party of Ukraine 
266. Evangelic and Greek-Catholic Churches 
267. Express 
268. Falanster 
269. Falcon 
270. Falun Dafa religious organization 
271. Family and Life 
272. Family values 
273. Farmers' association 
274. FC Dnipro Dnipropetrovsk fans 
275. FC Dynamo Kiev 
276. FC Karpaty Lviv fans 
277. FC Mykolaiv fans 
278. FC Obolon Kiev 
279. FC SD fans 
280. Federation of autosport of Sumy 
281. Federation of sea trade unions of Ukraine 
282. Federation of small and medium business 
283. Federation of trade unions 
284. Federation of trade unions 
285. FEMEN 
286. Feminist Offensive 
287. Ferenc Rakoczi Transcarpathian Hungarian Institute 
288. Fight Club 
289. Fighter 
290. FoC 
291. FoC youth 
292. football fans of FCDK 
293. For accessible public space 
294. For all Odesa 
295. For clear environment 
296. For cultural and language equality 
297. For European capital 
298. For Fair Taxes 
299. For freedom of peaceful assemblies coalition 
300. For healthy lifestyle 
301. For Justice 
302. For lawful country 
303. For Life 
304. For Peaceful Protest 
305. For Smoking-Free Ukraine 
306. For Soviet Union 
307. For the future of Ukrainian children 
308. For the rights of citizens on ecological safety 
309. For the Rights of People 

310. For Ukraine 
311. For United Rus' (Za Yedinuyu Rus') 
312. For Vyshneve 
313. For Woman's Future 
314. Forpost Odesa 
315. Fortress 
316. Forum 
317. Forum of Kyiv Rescue 
318. Forum Poryatynky Kyiva 
319. Forward 
320. Foundation Center of Social Programs 
321. Foundation of Youth initiatives Wings 
322. Foundations of freedom 
323. Free Democrats Party 
324. Free Earth 
325. Free land (Svobodnyj kraj) 
326. Free railwaymen trade union of Ukraine 
327. Free Space 
328. Free trade union and autonomous resistance activists 
329. Free trade union of drivers 
330. Free Trade Union of Entrepreneurs of Ukraine 
331. Free Trade union of Frunze SMPO 
332. Free Trade Union of Kharkiv railroad 
333. Free trade union of Pryvokzalnyj market 
334. Free trade union of railway workers at Debaltsevo depot 
335. Free Trade Unions of Doctors in Ukraine 
336. Free Union 
337. FRI 
338. Friend 
339. Friendly House 
340. Front of people opposition to eurocolonisation 
341. FSO Ukraine 
342. Future Ukraine 
343. Galicia Biker club 
344. Gay vanguard of Ukraine 
345. gender ideology 
346. gender ideology and juvenile justice 
347. General confederation of workers anarchic-syndicalists 
348. General Protest 
349. Generation Crimea 
350. Genplan initiative 
351. Georgian community Aragvi 
352. Georgian minority in Ukraine 
353. Gift of Life 
354. Give Paw 
355. Giving life 
356. Global Mutual Help Desk 
357. Golden autumn 
358. Gorelektrotrans independent trade union 

359. GRAd 
360. Granite 
361. Green deputy 
362. Green Front 
363. Green Future 
364. Green party 
365. Green Peace 
366. Green Planet 
367. Green ribbon 
368. Green World 
369. Green zone 
370. Gromadyanska pozytsia 
371. Guards of Ocean 
372. Gurvitz 
373. Guy Fawkes 
374. Handicapped Chornobyl veterans fund 
375. Healthy family - success of nation 
376. Healthy Nation 
377. Healthy sport of healthy streets 
378. Heritage 
379. Hizb ut-Tahrir party 
380. Hope of Ukraine 
381. House of mercy 
382. Human rights activists in action 
383. Human Rights Group Postup 
384. Human Rights Movement of the Crimea 
385. Hungarian culture community of Zakarpattya 
386. Hutsuls 
387. I hate Avtodor 
388. I have a choice 
389. I love Zhytomyr 
390. I pay and cry 
391. I want to breathe youth 
392. Idea of Nation 
393. Imperial cossacs Union 
394. Independent agency of journalist investigations 
395. Independent media trade union of Ukraine (NMPU) 
396. Independent trade union 
397. Independent trade union of entrepreneurs 
398. independent trade union of Frunze plant 
399. Independent trade union of Malyshev Factory 
400. Independent Trade Union of Miners of Ukraine (NPGU) 
401. Independent Trade Union of Servicemen 
402. Independent trade union of Southern railway's Train shed No.1 
403. Independent trade union of Sverdlovsk 
404. independent trade union of workers of Izmail port 
405. independent trade union of Zhytomyr trolley department 

workers 
406. Independent Trade Union Student Action 



 

 

192 
407. Independent Unions of Luhansk Enterpreneurs 
408. Information Centre on Human Rights 
409. Insight 
410. Institute of Modern Ukrainian Problems 
411. Institute Republic 
412. Intelligentsia for Socialism 
413. Intercontinental Student Community 
414. International congress of human and animal rights defense 

World 
415. International Federation of Journalists 
416. International Georgiy Union 
417. International human rights defence committee 
418. International society for protection of animals SOS 
419. Internet mobilization 
420. Internet party of Ukraine 
421. Interregional association of industrialists and entrepreneurs 
422. Inturist-Zakarpattya 
423. Iskra 
424. Iskrennost 
425. Ivano-Frankivsk entrepreneur committee 
426. Jewish community Turey Zaghav 
427. Jewish minority representative 
428. Jewish rebel army 
429. Jews against antisemitism 
430. Joliot-Curie 
431. Jurcom (law-defenders) 
432. Justice above all 
433. Justice for Olaolu 
434. Justice Party 
435. juvenile justice 
436. Karpats'ka Sich patriotic movement 
437. Khabad 
438. Kharkiv City Patriots 
439. Kharkiv Human Rights Group 
440. Kharkiv students trade union 
441. Khizb-ut-Tahrir 
442. Khmelnytsky region native land defence committee 
443. Kholodnoiarska initiative 
444. Kiev organization Stus Memorial 
445. Kievlyane ob'edinyaemsya 
446. Kind Heart foundation 
447. KMKZ (Ukrainian Hungarians party) 
448. Kolokol 
449. Komsomol 
450. Komsomolets Volyny 
451. Kovel against Israeli recycling plant 
452. Kripaky 
453. Kroha 
454. KUN 

455. KUPR 
456. Kurd students in Ukraine 
457. Kurdi leftist youth 
458. Kurultai of Crimean Tatar people 
459. Kyiv animal defence society 
460. Kyiv Business Club 
461. Kyiv cultural tribunal 
462. Kyiv Environment Protection Brigade 
463. Kyiv Information Center Committee of international control of 

the situation of human rights in Belarus. 
464. Kyiv trade unions council 
465. Kyiv Viche 
466. Kyivans against destruction of Kyiv 
467. Kyivska Rus' (party) 
468. Labor Front of Ukraine 
469. Labor Kharkivshchyna 
470. Labor movement Solidarity 
471. Labor Protection 
472. Laborers 
473. Land and Freedom 
474. Last Barricade 
475. law-enforcement and their trade union 
476. League of North 
477. Left Opposition 
478. Legacy 
479. Legal Protection 
480. Legal space 
481. Legalife 
482. Lenin and Fatherland 
483. Lenin Komsomol of Ukraine 
484. Let Us Go 
485. Let's preserve Odesa ourselves 
486. Let's protect Rivne 
487. Lets protect Chernivtsi together 
488. Lets Save Polissya 
489. LGBT 
490. Libertarian Coordination 
491. Life 
492. Liga of consolidation of civil society 
493. Light of Hope 
494. Lions 
495. Love against homosexuality 
496. Lugansk archeological union 
497. Lugansk without fascists 
498. Lugantsi 
499. Lustration 
500. Lutskyi Dim initiative group 
501. Lviv Forester 
502. Lviv miners trade union 

503. Lviv Regional Brotherhood of UPA veterans 
504. Lviv Skins 
505. Lviv students council 
506. Lviv Trade Union of Doctors 
507. Lviv ultras 
508. Lvivschyna Student Fellowship 
509. Mama-86 
510. Marxists Union Che Guevara 
511. Media-centre Creative 
512. Memorial 
513. Memory NGO 
514. Memory of Chornobyl 
515. Mercury charity foundation 
516. Mercury Plus 
517. Meridian 
518. Metro trade union 
519. Midia 
520. Military Union of Ukraine 
521. Milli Firka 
522. MIR 
523. Moloda Sich 
524. Molodizhna Varta (Youth Guards) 
525. Mother and child 
526. Movement Do not be indifferent 
527. Movement of Clean Hearts 
528. Movie-Translation 
529. municipal centre for social services for youth and families 
530. Muslim community Selyam 
531. My Family 
532. My Illichivtsi 
533. Mykolaiv forestry 
534. Mykolaiv hunters federation 
535. Mykolaiv Youth Municipality 
536. Mykolaivs'ka Varta 
537. Narodna Prosvita 
538. Narodna vlada 
539. Nastup 
540. National Alliance 
541. National Chioce 
542. National Ecologic Centre of Ukraine 
543. National Forum of Trade Unions of Ukraine 
544. National Movement of the Crimean Tartars 
545. National Selfdefense 
546. National trade union of miners of Ukraine 
547. National Union of Journalists 
548. National-Bolshevik Party of Ukraine 
549. Nationalistic alliance 
550. Native Kirovohrad 
551. Nebo 



 

 

193 
552. Network of people living with HIV 
553. New Citizen 
554. New faces 
555. New generation 
556. New Genofond 
557. New Kyiv 
558. New Power 
559. New traditions 
560. New wave for a better future 
561. New world town 
562. NGO Obnova 
563. NGO of helping people with hepatitis C 
564. NGO The Good (Dobro) of small business 
565. Nika (entrepreneurs NGO) 
566. No to Manipulations initiative group 
567. Nobody But Us 
568. Northern Wolves 
569. Novoe Nachalo (New Beginning) 
570. Novyi Mir 
571. NPU 
572. NRU 
573. NUNS 
574. Nyva fans 
575. Oberig - union of disabled 
576. Objective reality 
577. Obshchiy Dom (Commom House) 
578. Occupy-Pedophily 
579. Odesa as it is 
580. Offensive 
581. Old School 
582. Open Circle 
583. Open Society 
584. Oplot 
585. OPORA 
586. Order and Prosperity 
587. Order and Welfare 
588. Organization of Marxists 
589. Organization of political prisoners and repressed 
590. organization of religious monarchists 
591. Organization of veterans of law-enforcement 
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603. Our Right 
604. Our Ukraine 
605. Our Ukraine youth 
606. Ourselves 
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656. Proryv 
657. Prostir 
658. Prosvita 
659. Protect Chernivtsi 
660. Protect Yourself and Ukraine 
661. Protection 
662. Protection of Homeless Animals 
663. Protection of the Justice 
664. Protection Whales 
665. Protestants 
666. Proty Techii 
667. PRP (Reforms and Order) 
668. PSPU 
669. Public Alternative 
670. Public control 
671. Public road control 
672. Public Service of Ukraine 
673. Pure Hearts Movement 
674. Quality of Life 
675. Quirites Alliance 
676. Rabochee Deystvie (Worker Action) 
677. Racing Team Ternopil 
678. Radical Party 
679. Rally on Desyatynka 
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690. Right for Life 
691. Right to the city 
692. Rightist football fans 
693. Rivne Orthodox Youth Saint-Sofia Brotherhood 
694. RKAS 
695. Road Control 
696. Roadside Picnic 
697. Rodina party 
698. RTT Ternopil 
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699. Rukh za Zhyttya (Movement for Life) 
700. Ruskyi Club 
701. Russian Bloc 
702. Russian community 
703. Russian Community of Crimea 
704. Russian community Sobol 
705. Russian culture center 
706. Russian nationalists 
707. Russian Society of Crimea 
708. Russian Unity party 
709. Russian-Ukrainian youth chamber 
710. Russians in Ukraine 
711. Russkoye Veche 
712. Rusych 
713. Rusyns 
714. S14 (Sich) 
715. Sailors 
716. SAU (Union of Anarchists of Ukraine) 
717. Save Carpathians from Small Hydroelectric Power Stations 
718. Save Cheremosh 
719. Save forest-park 
720. Save Life 
721. Save Olaolu 
722. Save old chernihiv 
723. Save Old Kyiv 
724. Saving Nature 
725. School of Leaders 
726. Sebat 
727. Self-governed community 
728. Self-governmental Alternative Network 
729. Self-Help 
730. Serhiy Zhadan and his 'literature group' STAN. 
731. Serp i Molot 
732. Settlement dwellers 
733. Sevastopol city trade unions committee 
734. Sevastopol cossacs union Rus 
735. Sevastopol workers union 
736. Sevastopol-Crimea-Russia 
737. Shakhter ultras 
738. Shart religious community 
739. Shield 520 
740. Shield veterans union  
741. Sholem Aleichem Society 
742. Sichovii Kurin 
743. Single Centre 
744. Slavic Belief 
745. Slavic Guard 
746. Slavic Unity 
747. Slavik neopagans (ridnoviry) 

748. Slavis 
749. Slobozhanschyna 
750. Small business and MAF Association 
751. Small business trade union federation 
752. small business union Nika 
753. Smotra Ternopil 
754. SNA (Social National Assembly) 
755. Sober Galychyna 
756. Sober Kyiv 
757. Sober Sevastopol (Trezvyi Sevastopol) 
758. Sober Ukraine 
759. Sober Youth 
760. Sober Zhytomyr 
761. Sobol Cossack Community 
762. Sobor of orthodox women 
763. Sobor party 
764. Social movement of Ukraine 
765. Social Resistance 
766. Society for Disabled Diabetic 
767. SOK 
768. Sokil 
769. Sokolova Balka community 
770. Solidarnist 
771. SOS 
772. Sources of Rights 
773. South Region 
774. Soviet Centre 
775. Soviet Officers union of Ukraine 
776. Sovist 
777. Soyuz 
778. Soyuz Gromadyan Ukrainy (Union of Ukrainian Citizens) 
779. SPAS 
780. Spillover 
781. Spilnymu zusylliamy (Common Efforts) 
782. Spiritual Centre of Crimean Muslims 
783. Spravedlivyst 
784. SPU 
785. St. Lucas Brotherhood 
786. Stalkanat-Silur 
787. STAN 
788. State is Us 
789. State Renewal 
790. Step 
791. Step forward 
792. Stop Cancer foundation 
793. Stop Censorship 
794. Stop deceiving us - deceived investors 
795. Stop Fracking 
796. Stop Hepatit 

797. Stop homosexualism 
798. Stop-Ham 
799. Street University 
800. StreetWorkout 
801. Strike 
802. Strong Ukraine 
803. Struggler 
804. Student Action 
805. Student Brotherhood 
806. Student Brotherhood Delta Xi 
807. Student Defence 
808. Student liberty 
809. Student Svoboda 
810. Student Union 
811. Students Initiative 
812. Students Republic 
813. Students Union of Ivano-Frankivsk 
814. Students' Freedom (Studentska Svoboda) 
815. Studentskyy patrul krayiny 
816. Successor of Victory 
817. SUM 
818. Sumy union for investors protection 
819. Sunrise 
820. Surrealistic alliance 
821. Svet miru (Light to the WOrld) 
822. Svidomo 
823. Svoboda 
824. Syrian community of Kharkiv 
825. Syrian diaspora 
826. Tabletochka 
827. Tavric Cossack military union 
828. Tavric Union 
829. Teacher's House in Chernivtsi 
830. teachers' trade unions of the region 
831. Ternopil Regional Council of Trade Unions 
832. Terytoriya Zhyttia (Life Territory) 
833. TES 
834. The Council of Cherkassy region opposition 
835. The Man on Earth 
836. The Public Committee for National Salvation 
837. the Ukrainian Association of Student Government 
838. The Union of the Cheated Depositors 
839. Theothox catholic community 
840. Third Position 
841. Third Power party 
842. Thunder (GROM) NGO 
843. Time of Changes 
844. Tochka oporu 
845. Together (Belorus-Russia) 
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846. trade union Capital-Regions 
847. trade union committee of the 'Nikonor-Novaia' mine 
848. Trade union of coal mining workers (PRUP) 
849. trade union of communal workers 
850. Trade Union of Education and Science Workers of Ukraine 
851. Trade union of enterpreneurs 
852. trade union of Free entrepreneurship 
853. trade union of Khmelnytskyi entrepreneurs 
854. Trade union of Lysychansk oil refinery 
855. trade union of Metallurgical and Mining industry workers 
856. Trade Union of Mineworkers in Ukraine 
857. Trade union of National Academy of Science workers 
858. Trade union of Shevchenko plant workers 
859. Trade union of small business rights defense 
860. trade union of taxi drivers 
861. trade union of Zakhidinkombank 
862. trade union Protection of entrepreneurs 
863. trade unions of Lviv Coal Company 
864. trade unions of Novovolynsk and Chervonograd mines 
865. Transparency International 
866. Trident 
867. True Friend 
868. Tryzub 
869. tsar and Motherland 
870. Turkish community of Kyiv 
871. UAPC 
872. Ucrainian Political Organization 
873. UDAR 
874. UGCC 
875. UGKZ 
876. UGS (Ukrainian Helsinki union) 
877. Ukraine Defence Commitee 
878. Ukraine for life 
879. Ukraine Forward 
880. Ukraine of the Future 
881. Ukraine of the Future 
882. Ukrainian Affair 
883. Ukrainian business (Ukrainska sprava) 
884. Ukrainian Choice 
885. Ukrainian Christian Evangelic Church 
886. Ukrainian citizens' rights defenders association 
887. Ukrainian club 
888. Ukrainian Club 
889. Ukrainian Community of Crimea 
890. Ukrainian Conservative Party 
891. Ukrainian diabetic union 
892. Ukrainian Fathers movement 
893. Ukrainian Helsinki Group on Human Rights 
894. Ukrainian HIV-positives Alliance 

895. Ukrainian House 
896. Ukrainian language defenders 
897. Ukrainian National Union 
898. Ukrainian nationalists 
899. Ukrainian Neorepublican Union 
900. Ukrainian Party 
901. Ukrainian patriot alternative 
902. Ukrainian People Youth 
903. Ukrainian Peoples Party (UNP) 
904. Ukrainian Platform 
905. Ukrainian Popular Youth 
906. Ukrainian Registry Cossacks 
907. Ukrainian Republican Party 
908. Ukrainian Social Democratic party 
909. Ukrainian society of disabled (UTOS) 
910. Ukrainian strike commitee 
911. Ukrainian union of businessmen and industrialists 
912. Ukrainian Union of Hunters and Fishers 
913. Ukrainian Union of Veterans 
914. Ukrainian Union of Workers 
915. Ukrainian Vector 
916. Ukrainian youth offensive 
917. Ukrainistics Center 
918. UMDPL Association 
919. UNA 
920. UNA-UNSO 
921. Understanding Human Rights 
922. Union 'Georgia' 
923. Union Civil Defence 
924. Union for Animal Protection 
925. Union for Donbas Rescue 
926. Union for Ukrainian Nation Renaissance 
927. Union movement '17 March' 
928. Union of beguiled depositors and lenders 
929. Union of Bogdan Khmelnitsky 
930. Union of Bolekhiv Ukrainian Women 
931. Union of christian mothers 
932. Union of Christian Rebirth 
933. Union of deceived investors 
934. Union of disabled Chornobyl 
935. Union of disabled miners 
936. Union of entrepreneurs 
937. Union of Kharkiv businessmen 
938. Union of Kharkiv oblast' land managers 
939. Union of labor women 
940. Union of left powers 
941. Union of Lviv region trade unions 
942. Union of military pensioners 
943. Union of miners of Donbass 

944. Union of Mykolaiv Patriots 
945. Union of NGOs We are the State 
946. Union of organizations of disabled 
947. Union of Orthodox citizens of Crimea 
948. Union of Political Prisoners 
949. Union of Russian People 
950. Union of Servicemen of Ukraine 
951. Union of Sevastopol Workers 
952. Union of Slavs 
953. Union of social justice and development 
954. Union of Students of Mykolaiv 
955. Union of Ukrainian Christian Mothers 
956. Union of Ukrainian citizens 
957. Union of Ukrainian Officers 
958. Union of Ukrainian women 
959. Union of veterans of intel of Ukraine 
960. Union of work invalids and work veterans 
961. Union of workers 
962. union protection work 
963. Union Together 
964. United Rus 
965. Unity 
966. Unity of the Slavs 
967. Unity trade union 
968. UNKP 
969. UNP 
970. UNSO 
971. UP 
972. UPA 
973. UPC (KP) 
974. UPC (MP) 
975. UPGKZ church (Dognals) 
976. UPO 
977. URP 
978. USDP 
979. UTOS 
980. Veritas NGO 
981. Veteran organization of the region 
982. Veterans Alliance of Ukraine 
983. veterans and pensioners of police 
984. Veterans Organization of Zaporizhzhia 
985. Veterans' and children of the war organization 
986. Vidsich 
987. Village Front 
988. Vinnytsia Orthodox Centre Svjatoj Georgij (St.George) 
989. Virne Kozatstvo (Devoted Cossackhood) 
990. Voice 
991. Volnytsia movement 
992. Volunteering Movement Space of Freedom 
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993. Volya (Freedom) 
994. Volyn civic rights protection group 
995. Volyn Youth Rights Association 
996. Vradiivka movement 
997. VRAKI initiative group 
998. VZT im. O.Teligy 
999. Walrus USSR 
1000. War Children 
1001. Way Towards Life 
1002. We - citizens of Kyiv 
1003. We are Europeans 
1004. We are from Kharkiv 
1005. What Zaporizhzhya breathes? 
1006. White hammer 
1007. Willpower 
1008. With common efforts let's protect Chernivtsi 
1009. Without barriers 
1010. Women for Future 
1011. Women of Homeland 
1012. women rights centre 'La Strada Ukraine' 
1013. Women Sich 
1014. Workers Union 
1015. Working Action 
1016. Working Movement Solidarity 
1017. WW2 veterans 
1018. WWF 
1019. Yashlar Shurasy 
1020. Young 
1021. Young BYT 
1022. Young Democratic Alliance 
1023. Young Diplomacy 
1024. Young Donbass 
1025. Young European 
1026. Young FoC 
1027. Young Galychyna 
1028. Young initiative 
1029. Young Khmelnychyna Rukh 
1030. Young NRU 
1031. Young people 
1032. Young People's Movement (Rukh) 
1033. Young Platform 
1034. Young Prosvita 
1035. Young Reformers Association 
1036. Young Regions 
1037. Youth 
1038. Youth - hope of Ukraine 
1039. Youth act 
1040. Youth Alliance 
1041. Youth Alternative (M'ART) 

1042. Youth antidrug spetsnaz 
1043. Youth Community Power 
1044. Youth detachment of KUN 
1045. Youth for Changes 
1046. Youth for development of Lviv Region 
1047. Youth for European Integration 
1048. Youth for Healthy Life 
1049. Youth for Reforms 
1050. Youth for Russian Unity 
1051. Youth guard 
1052. Youth Is Hope For Ukraine 
1053. Youth Movement of Kiev 
1054. youth movement Sprotiv 
1055. Youth nationalist congress (MNK) 
1056. Youth of Simferopol 
1057. Youth of the creative initiative 
1058. Youth of Ukraine 
1059. Youth resistance 
1060. Youth rights protection group Kharkiv 
1061. Youth Svoboda 
1062. Youth UDAR 
1063. Youth Union of Ukraine-Rus 
1064. Youth Unity 
1065. Youth-acts 
1066. Youth.Community.GOvernment 
1067. Za Bat'kivschynu 
1068. Zahyst 
1069. Zakon odyn dlya vsih 
1070. Zaporizhzhia against lawlessness 
1071. Zaporizhzhia Regional Rights-defending antiraiders comittee 
1072. Zarevo 
1073. Zarvanyts'ka Initiative 
1074. Zdorovyi sport ukrainskyh vulyts (Healthy Sport on Ukrainian 

Streets) 
1075. Zemlyany 
1076. Zhinky Zhytomyrshchyny (Women of Zhytomyr) 
1077. Zhmenia 
1078. Zhytomyr state university of Ivan Franko student trade union 
1079. Zhyve Kaminnya 
1080. ZIK 
1081. Zlagoda 
1082. Zlyi Narod (Evil People) 
1083. Zooshield 
1084. ZOV 
1085. ZSUV 
1086. ZUBR



Додаток Б 

Лідери протестного поля. 
Базові показники протестної активності 100  

найбільш протестно активних організацій за період 2011-2013рр. 
 

Назва організації Всього 
протестів 

Із них 
мережевих 
протестів 

Тип 
організації* 

Категорія, 
згідно 
кількості 
учасників 
мережевих 
протестів** 

Кількість 
мережевих 
протестів 

2011 
р. 

2012 
р. 

2013 
р. 

Svoboda 1322 628 1 6 118 248 262 
BYT 858 573 1 6 112 262 199 
CPU 500 137 1 6 44 34 59 
FoC 363 322 1 6 68 207 47 
UDAR 315 234 1 6 7 74 153 
PR 166 46 1 6 6 12 28 
Civic Position 131 127 1 6 12 109 6 
NRU 123 113 1 6 37 48 28 
KUN 120 113 1 6 39 48 26 
Autonomous Resistance 91 21 2 5 4 4 13 
Chornobyl Union of Ukraine 88 27 2 5 15 8 4 
UNP 87 83 1 5 38 36 9 
Democratic Alliance 77 31 1 3 7 15 9 
Vidsich 77 27 2 4 13 8 6 
PSPU 71 56 1 6 17 14 25 
FEMEN 70 1 2 1 0 0 1 
Sokil 67 65 2 6 8 32 25 
Our Ukraine 62 51 1 6 15 29 7 
KUPR 61 32 2 4 12 13 7 
Direct Action 56 33 3 5 17 8 8 
Borotba 54 28 2 4 0 12 16 
Labor Protection 49 21 3 5 3 2 16 
Black Committee 45 26 2 2 7 9 10 
Prosvita 44 43 2 5 9 23 11 
Save Old Kyiv 43 19 2 4 4 8 7 
Common Cause 42 29 2 6 9 2 18 
FRI 41 33 2 3 16 10 7 
UNA-UNSO 39 35 1 5 16 9 10 
Patriot of Ukraine 33 24 2 4 9 8 7 
Afghan veterans 32 19 2 5 10 6 3 
Youth nationalist congress 
(MNK) 31 29 2 5 7 15 7 

Party of Stalin 30 23 1 4 0 7 16 
PRP (Reforms and Order) 30 32 1 6 17 11 4 
Tryzub 30 23 2 4 12 2 9 
Autonomous Nationalists 29 4 2 2 0 3 1 
Russian Bloc 29 16 1 6 4 7 5 
Ukrainian Choice 29 21 2 6 0 0 21 
Soviet Officers union of 
Ukraine 27 27 2 5 8 9 10 

Student Svoboda 27 17 2 5 3 7 7 
For Ukraine 26 25 1 5 18 5 2 
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Назва організації Всього 
протестів 

Із них 
мережевих 
протестів 

Тип 
організації* 

Категорія, 
згідно 
кількості 
учасників 
мережевих 
протестів** 

Кількість 
мережевих 
протестів 

2011 
р. 

2012 
р. 

2013 
р. 

Forward 26 12 2 4 9 3 0 
Green Front 26 12 2 3 8 3 1 
People's self-defense (NS) 26 20 1 5 14 5 1 
Radical Party 26 12 1 5 5 1 6 
Nobody But Us 25 20 2 5 15 3 2 
Young Regions 24 13 2 6 1 1 11 
Labor Kharkivshchyna 23 16 2 4 6 4 6 
Road Control 23 6 2 2 1 1 4 
SPU 23 22 1 5 14 5 3 
Committee for Political 
Prisoners Liberation 22 22 2 4 3 11 8 

Prorvemsia 22 18 2 3 18 0 0 
SNA (Social National 
Assembly) 22 14 2 3 3 2 9 

Bratstvo 21 9 2 1 2 6 1 
Committee of Dictatorship 
Resistance 21 7 2 3 4 1 2 

Youth Unity 20 16 2 3 3 2 11 
UPC (KP) 19 14 2 4 3 7 4 
Young Prosvita 19 18 2 3 3 12 3 
Rodina party 18 12 1 6 2 1 9 
Ukrainian Peoples Party (UNP) 18 12 1 3 11 1 0 
Young People's Movement 
(Rukh) 18 25 2 4 16 8 1 

Cossacks 17 13 2 4 2 1 10 
Independent media trade union 
of Ukraine (NMPU) 17 7 3 2 0 2 5 

National Alliance 17 10 2 3 2 2 6 
Volya (Freedom) 17 12 1 2 4 4 4 
Young BYT 17 12 2 2 0 9 3 
Crimean Tartars 16 7 2 6 0 5 2 
Forum of Kyiv Rescue 16 8 2 2 0 3 5 
Left Opposition 16 15 2 3 1 8 6 
Lugantsi 16 5 2 3 1 3 1 
Nastup 16 12 2 3 0 2 10 
AST 15 11 3 3 2 5 4 
European Party of Ukraine 15 16 1 6 2 7 7 
Mama-86 15 5 2 2 0 1 4 
Russian Unity party 15 11 1 6 7 2 2 
Stop-Ham 15 3 2 1 0 2 1 
Ukrainian business (Ukrainska 
sprava) 15 12 2 3 3 2 7 

Union of Bogdan Khmelnitsky 15 2 2 2 0 0 2 
Federation of trade unions 14 4 3 4 2 1 1 
Guy Fawkes 14 3 2 3 0 0 3 
Renewal of the Country 14 3 2 1 2 1 0 
UGCC 14 7 2 3 2 3 2 
UNSO 14 12 1 3 2 5 5 
UPC (MP) 14 4 2 3 0 3 1 
Confederation of Free Trade 13 14 3 4 9 2 3 
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Назва організації Всього 
протестів 

Із них 
мережевих 
протестів 

Тип 
організації* 

Категорія, 
згідно 
кількості 
учасників 
мережевих 
протестів** 

Кількість 
мережевих 
протестів 

2011 
р. 

2012 
р. 

2013 
р. 

Unions of Ukraine 
Independent Trade Union of 
Miners of Ukraine (NPGU) 13 4 3 2 2 0 2 

Kharkiv Human Rights Group 13 9 2 2 5 4 0 
SAU (Union of Anarchists of 
Ukraine) 13 3 1 2 1 0 2 

Sobor party 13 7 1 4 2 4 1 
SUM 13 13 2 2 0 12 1 
Civic Defense 12 2 2 3 0 0 2 
Human Rights Group Postup 12 12 2 3 9 2 1 
LGBT 12 0 2 0 0 0 0 
Union of deceived investors 12 6 3 2 4 1 1 
Children of War 11 12 2 4 8 1 3 
Chornobyl victims 11 6 2 3 2 2 2 
Dozor 11 8 2 4 2 3 3 
Kyiv Viche 11 8 2 3 0 6 2 
OPORA 11 13 2 4 4 6 3 
Russian Community of Crimea 11 8 2 3 3 0 5 
Union for Animal Protection 11 1 2 1 1 0 0 
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Додаток В 

Міри центральності 50 найбільш протестно активних організацій 
(сірим кольором виділені 10 організацій із найбільшими показниками 

по кожному стовпчику) 

Назва орг-ії 
Тип 
орг-
ції* 

Всього 
протестів 

Із них 
мережевих 
протестів 

Ступінь вершини Центральність як посередництво Центральність як 
наближеність 

2011 2012 2013 
2011-
2013 2011 2012 2013 

2011-
2013 2011 2012 2013 

2011-
2013 

Svoboda 1 1322 628 324 674 554 1552 13182 16568 25783 96692 0,5 0,5 0,5 0,5 

BYT 1 858 573 343 713 453 1509 9423 8421 10489 49268 0,5 0,5 0,4 0,5 

CPU 1 500 137 112 70 85 267 9988 4743 14183 43978 0,5 0,4 0,4 0,5 

FoC 1 363 322 229 612 136 977 5270 2180 8 14502 0,5 0,4 0,3 0,4 

UDAR 1 315 234 35 261 387 683 76 3436 4668 11709 0,4 0,5 0,4 0,4 

PR 1 166 46 7 23 38 68 615 2712 2118 8505 0,2 0,4 0,3 0,4 

Civic Position 1 131 127 72 337 13 422 756 1064 17 3426 0,4 0,4 0,3 0,4 

NRU 1 123 113 138 213 96 447 880 220 4665 7169 0,4 0,4 0,3 0,4 

KUN 1 120 113 126 182 80 388 2131 1907 2738 9701 0,4 0,4 0,3 0,4 

Autonomous 
Resistance 2 91 21 7 6 14 27 6 12 3708 3879 0,3 1,0 0,3 0,3 

Chornobyl 
Union of 
Ukraine 

2 88 27 38 13 9 60 1804 2189 396 6060 0,4 0,4 1,0 0,4 

UNP 1 87 83 104 141 36 281 1081 711 145 4329 0,4 0,4 0,3 0,4 

Democratic 
Alliance 1 77 31 16 30 21 67 987 1099 939 6841 0,3 0,4 0,3 0,4 

Vidsich 2 77 27 36 18 9 63 1919 42517 1475 11485 0,3 0,3 0,3 0,4 

PSPU 1 71 56 37 36 43 116 691 1850 2196 7873 0,3 0,3 0,3 0,3 

FEMEN 2 70 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,2 0,3 

Sokil 2 67 65 16 49 39 104 461 409 888 1658 0,3 0,4 0,3 0,4 

Our Ukraine 1 62 51 62 115 33 210 67 426 126 533 0,4 0,4 0,3 0,4 

KUPR 2 61 32 25 26 14 65 1066 429 7 2492 0,3 0,4 0,3 0,4 

Direct Action 3 56 33 30 16 13 59 2139 1079 2664 10240 0,3 0,3 0,3 0,3 

Borotba 2 54 28 0 25 28 53 0 4616 4531 12685 0,0 0,3 0,3 0,4 
Labor 
Protection 3 49 21 11 2 26 39 57 0 4070 3398 0,3 0,0 0,3 0,3 

Black 
Committee 2 45 26 14 15 22 51 5 82 652 1011 0,8 0,3 0,3 0,4 

Prosvita 2 44 43 31 74 36 141 151 791 1330 2241 0,4 0,4 0,3 0,4 

Save Old Kyiv 2 43 19 10 14 13 37 1054 470 1335 9584 0,9 0,8 0,3 0,4 

Common Cause 2 42 29 40 8 48 96 833 54 1361 4062 0,4 0,2 0,3 0,4 

FRI 2 41 33 41 30 19 90 3504 2825 981 20004 0,4 0,3 0,3 0,4 

UNA-UNSO 1 39 35 56 23 41 120 462 232 1654 3186 0,4 0,3 0,3 0,4 

Patriot of 
Ukraine 2 33 24 15 14 22 51 515 146 354 1894 0,3 0,3 0,3 0,3 

Afghan 
veterans 2 32 19 22 14 6 42 599 1631 191 6879 0,3 0,2 1,0 0,3 

Youth 
nationalist 
congress 
(MNK) 

2 31 29 22 55 30 107 1482 3379 3557 11251 0,4 0,4 0,3 0,4 

Party of Stalin 1 30 23 0 17 41 58 0 428 1570 1167 0,0 0,3 0,3 0,3 

PRP (Reforms 
and Order) 1 30 32 66 62 22 150 191 7 44 453 0,4 0,4 0,3 0,4 

Tryzub 2 30 23 47 7 22 76 735 202 993 4250 0,4 0,3 0,3 0,4 
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Назва орг-ії 
Тип 
орг-
ції* 

Всього 
протестів 

Із них 
мережевих 
протестів 

Ступінь вершини Центральність як посередництво Центральність як 
наближеність 

2011 2012 2013 
2011-
2013 2011 2012 2013 

2011-
2013 2011 2012 2013 

2011-
2013 

Autonomous 
Nationalists 2 29 4 0 3 1 4 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Russian Bloc 1 29 16 5 11 9 25 175 1128 579 3806 1,0 0,5 0,3 0,3 
Ukrainian 
Choice 2 29 21 0 0 31 31 0 0 3546 2909 0,0 0,0 0,3 0,3 

Soviet Officers 
union of 
Ukraine 

2 27 27 32 28 18 78 870 835 1720 6731 0,4 0,3 0,3 0,3 

Student 
Svoboda 2 27 17 4 31 9 44 0 96 1 419 0,2 0,3 0,3 0,3 

For Ukraine 1 26 25 84 30 15 129 731 2 16 1400 0,4 0,3 0,5 0,4 

Forward 2 26 12 25 9 0 34 717 651 0 1333 0,4 0,2 0,0 0,4 

Green Front 2 26 12 30 10 1 41 664 177 0 2341 0,4 0,4 0,0 0,4 

People's self-
defense (NS) 1 26 20 53 21 6 80 912 4 0 1519 0,4 0,4 0,3 0,4 

Radical Party 1 26 12 10 2 16 28 221 0 485 2008 0,4 0,0 0,5 0,4 

Nobody But Us 2 25 20 49 4 8 61 3257 994 371 7294 0,4 0,3 0,7 0,4 

Young Regions 2 24 13 1 1 14 16 0 0 0 0 0,0 0,3 0,2 0,3 

Labor 
Kharkivshchyna 2 23 16 17 14 13 44 21 1009 821 2550 0,3 0,3 0,3 0,4 

Road Control 2 23 6 3 1 14 18 0 0 1215 3512 0,3 1,0 0,8 0,3 

SPU 1 23 22 24 7 3 34 802 335 0 1823 0,4 0,2 0,0 0,4 

Committee for 
Political 
Prisoners 
Liberation 

2 22 22 17 21 19 57 42 1349 335 1897 0,3 0,3 0,3 0,4 
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Додаток Г 

     

Показник, розрахований для мережі (без врахування 
організацій, що не увійшли до мережевих стосунків) 2011 2012 2013 2011-2013 

Кількість вершин    755 
Кількість оригінальних ребер (зв'язків) 1025 900 900 2825 
Середній ступінь графу 2,715 2,384 2,384 7,483 
Діаметр 8 11 9 9 
Щільність 0,004 0,003 0,003 0,01 
Середня довжина шляху 3,251 3,702 4,073 3,324 
Кількість "трикутників" (triangles) 1533 1330 667 6288 

     
     

Показник, розрахований для мережі (єдиний зв'язаний 
компонент) 2011 2012 2013 2011-2013 

Кількість вершин 273 281 341 681 
Кількість оригінальних ребер (зв'язків) 994 855 853 2765 
Середній ступінь графу 7,282 6,085 5,003 8,12 
Діаметр 8 11 9 9 
Щільність 0,027 0,022 0,015 0,012 
Середня довжина шляху 3,253 3,705 4,076 3,324 
Кількість "трикутників" (triangles) 1525 1315 647 6268 

     
     

Показник, розрахований для мережі без включення 
політичних партій (єдиний зв'язаний компонент) 2011 2012 2013 2011-2013 

Кількість вершин 189 158 240 521 
Кількість оригінальних ребер (зв'язків) 464 357 470 1396 
Середній ступінь графу 4,91 4,519 3,917 5,359 
Діаметр 9 15 13 10 
Щільність 0,026 0,029 0,016 0,01 
Середня довжина шляху 3,86 5,77 5,219 4,05 
Кількість "трикутників" (triangles) 508 456 334 1637 

     
 
  



Додаток Д 
 
 

 

 

 

Візуалізація загальних мереж організацій-співучасників протестів в Україні за період 2011-2013 рр. (без поодиноких 

вершин) 

(за даними Моніторингу протестів, репресій та поступок Центру соціальних і трудових досліджень) 

Зліва направо – 2011 рік, 2012 рік, 2013 рік 
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Додаток Е 
 
 
 

 
 
 
 

Вплив політичних партій на інтегрованість протестного поля. 

Візуалізація загальних мереж організацій-співучасників протестів в Україні за період 2011-2013 рр. (без політичних 

партій та поодиноких вершин) 

(за даними Моніторингу протестів, репресій та поступок Центру соціальних і трудових досліджень) 

Зліва направо – 2011 рік, 2012 рік, 2013 рік 
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Додаток Ж 
 
 
 

 
 
 

Візуалізація загальних мереж організацій-співучасників протестів в Києві за період 2011-2013 рр. (без поодиноких 

вершин) 

(за даними Моніторингу протестів, репресій та поступок Центру соціальних і трудових досліджень) 

Зліва направо – 2011 рік, 2012 рік, 2013 рік 
  



Додаток З 

Склад виявлених кластерів організацій із 5+ учасниками, що були 

протестно активні  та включені до мереж співпраці в Києві у 2011-2013 рр.  

Номер кластера 
Тип 

організації Назва організації 

1 
Політичні партії та 
наближені до них 
громадські 
організації 

НУО 

Common Cause 

Cossac palanka 
Gromadyanska pozytsia 

Guy Fawkes 

Liga of consolidation of civil society 

Nastup 

SNA (Social National Assembly) 
Svidomo 

Партія 

Civic Position 

European Party of Ukraine 

FoC 
For Ukraine 

KUN 

NRU 

Our Ukraine 
Peoples Party of Ukraine 

PRP (Reforms and Order) 

Radical Party 

Svoboda 
UDAR 

Ukrainian Party 

UNA-UNSO 

UNP 

2 
Профспілки 
(офіційні та 
неофіційні) і 
громадські 
організації 

(переважно лівого 
спрямування) 

Профспілка 

AST 

Confederation of Free Trade Unions of Ukraine 

Direct Action 

Federation of small and medium business 
Labor Protection 

Serp i Molot 

Small business trade union federation 

НУО 

Autonomous Resistance 
Borotba 

Feminist Offensive 

Insight 

Institute Republic 
Left Opposition 

Organization of Marxists 

RKAS 

Vidsich 
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Номер кластера 
Тип 

організації Назва організації 

11 
Низові міські 

Київські ініціативи 
НУО 

Association of animal rights organizations 

Assosiation of bicyclists of Kyiv 

Centre of Civic Representation Life 
Civic Committee for Bilychan Forest 

Forum of Kyiv Rescue 

Kievlyane ob'edinyaemsya 

Kyiv Viche 
Lustration 

National Ecologic Centre of Ukraine 

Save Old Kyiv 

We - citizens of Kyiv 
Zemlyany 

22 
Організації 

націоналістичного 
та правого ухилу 

НУО 

Association of researchers of famines in Ukraine 

Center for National Rebirth 

Council Cossack chieftain Ukraine 
Kiev organization Stus Memorial 

OUN 

Public Service of Ukraine 

Tryzub 
Young People's Movement (Rukh) 

Партія 
Ukrainian Peoples Party (UNP) 

Ukrainian Republican Party 

3 
Громадські 
правозахисні 
організації 

НУО 

Civic Freedoms Centre 

Crimea Human Rights Centre Action 
Debate Academy 

FRI 

Human Rights Group Postup 

Information Centre on Human Rights 
Ukrainian Helsinki Group on Human Rights 

UMDPL Association 

Youth Alternative (M'ART) 

17 
Благодійні та 
волонтерські 
організації 

НУО 

Don't Be Indifferent 

For Smoking-Free Ukraine 
Life 

Movie-Translation 

Sober Ukraine 

StreetWorkout 
Tabletochka 

Volunteering Movement Space of Freedom 

 
 
9 

НУО 

International Georgiy Union 

Love against homosexuality 
Parent's Committee 
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Номер кластера 
Тип 

організації Назва організації 

Slavic Guard 

Ukrainian Choice 

Union of Ukrainian citizens 

Партія Russian Bloc 

20 
Журналістські 
організації та 
об’єднання, і 
Українська 

православна церква 
київського 
патріархату 

Профспілка National Union of Journalists 

НУО 

International Federation of Journalists 

Reporters without Borders 
Stop Censorship 

UPC (KP) 

14 
Студентські та 
молодіжні 
організації 

НУО 

Student Brotherhood Delta Xi 

Student Union 

the Ukrainian Association of Student Government 
Young Prosvita 

Youth guard 

Youth nationalist congress (MNK) 

6 НУО 

Bratstvo 

Committee for Political Prisoners Liberation 
KUPR 

Order and Welfare 

Patriot of Ukraine 

St. Lucas Brotherhood 

15 НУО 

Kyiv Business Club 
OPORA 

Orthodox believers 

Social movement of Ukraine 

youth movement Sprotiv 
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