
Відгук офіційного опонента 

на дисертацію Іванкової-Стецюк Оксани Борисівни 

«КОНЦЕПТУАЛІЗІЦІЯ ЗМІН ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ РЕЛІГІЙНОГО 

ЖИТТЯ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ», подану до захисту у спеціалізовану 

вчену раду Д.26.001.30 

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на 

здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук 

зі спеціальності 22.00.03 - соціальні структури та соціальні відносини 

Докторська дисертація О.Б. Іванкової-Стецюк є безумовно актуальним 

науковим дослідженням. Сьогодні, коли центровою проблематикою 

соціологічної науки стали суспільні перетворення, дослідники почали уважно 

придивлятися до причин і механізмів цих перетворень, активно аналізувати 

їхню масштабність, динаміку і спрямованість. У цьому відношення йдеться 

про економічні, політичні, соціальні і культурні зміни, які охопили майже всі 

країни світу, в тому числі й Україну. При цьому, те, що донедавна здавалось 

непорушним, починає несподівано змінюватися, нерідко — навіть 

радикально. Так чи інакше, але певні зрушення, зміни, що відбуваються 

торкаються усіх суспільних сфер, сегментів, структур і процесів. 

У цьому відношенні не є винятком і релігійна сфера українського 

суспільства, в якій за останні десятиліття здійснилися значні зміни, в тому 

числі й такі, що стосуються організації релігійного життя громадян країни та 

його структурного оформлення. Зрозуміло, що подібні зміни потребують 

адекватного концептуального осмислення та ретельних соціологічних 

досліджень. У зв'язку з тим, що сьогодні в українському суспільстві 

спостерігається свого роду ресекуляризація, а також ревіталізація релігійних 

цінностей, відповідна розробка тематики даної дисертаційної роботи 

заслуговує значної уваги. Її зв'язок із науково-дослідним напрямом 

«Тенденції й механізми структурування соціальних відносин в 

пострадянському українському суспільстві» кафедри соціальних структур і 

 

соціальних відносин Київського національного університету ім. Тараса 
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Шевченка свідчить про активну позицію дисертантки в загальному 

інтелектуальному полі університетських наукових досліджень. 

У цілому дисертаційна робота має незаперечну наукову новизну, яка 

полягає в тому, що вона артикулює нову концепцію змін організаційних 

форм релігійного життя. Зміни загалом розглядаються як результат 

упорядкування зв'язків і функцій частин соціальної системи, поведінка якої 

характеризується адаптивністю та інтегративністю. Саме цей потенціал 

створює можливості для налагодження діалогу в межах соціального 

партнерства. 

Автор дисертації демонструє чітку логіку у побудові своєї концепції, 

адаптуючи традиційні підходи у вивченні релігійних явищ та процесів до 

сучасного контексту. Водночас, використовуючи системні ідеї для пояснення 

актуальних змін у релігійній сфері, пропонується релігійне життя розглядати 

як сукупність процесів взаємодії соціальних суб'єктів. Удосконалення 

аналітичного апарату досліджень організаційних аспектів релігійного життя 

більш адекватним чином враховувати особливості функціонування і розвитку 

суспільно-релігійних відносин як складових релігійного життя, пов'язаних 

між собою та із зовнішнім середовищем. Зокрема, урахування тенденції до 

підвищення суб'єктності релігійних об'єднань, націлених на соціальне 

служіння, дозволяє автору інтерпретувати реальність водночас зі структурної 

та діяльнішої перспективи. Крім того, пропонована в дослідженні типологія, 

яка передбачає виокремлення трьох організаціонних форм релігійного життя 

- релігійних, прорелігійних і суспільно-релігійних об'єднань, які подібні за 

своїми властивостями й функціями, але відрізняються мірою їх вираження, 

бачиться виправданою і актуальною. 

Слід також відзначити не тривіальність підходу автора дисертації щодо 

визначення контексту змін організаційних форм релігійного життя. Контекст 

в даному випадку визначається як український, але він стосується не лише 

тих   змін,  що  відбуваються в  релігійному  житті  пострадянської  України. 

Йдеться також і про те, що здійснюється поза її територіальними межами, а 
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саме в осередках українських мігрантів «четвертої» хвилі. Тут особливої 

уваги заслуговує висновок дисертантки про стрибкоподібний характер змін у 

релігійному житті сучасних українських мігрантів, прорелігійні об'єднання 

яких швидко перетворюються в асоціативні спільноти громадського типу, що 

сповідують принципи добровільного колективізму. Такі зміни ведуть до 

посилення комунітаризації релігійного життя мігрантів. Багатий емпіричний 

матеріал, представлений у дисертації в цьому контексті, дає підстави 

говорити про обґрунтованість даного висновку. 

Особлива увага в дослідженні приділяється феномену суспільно-

релігійної організації. Виокремлення механізмів функціональної лабілізації 

та структурної гібридизації, дія яких зумовлює тенденцію до комунітаризації 

зазначеного феномена, уможливлює розгляд суспільно-релігійних 

організацій як активних суб'єктів соціальних змін. При цьому в 

дисертаційному дослідженні реалізується так званий «кейс самого автора», 

що сформований дисертанткою на підставі соціологічної практики 

«занурення» в предметне поле дослідження, з елементами участі-

спостереження, які вважаються ефективними при вивченні відносин і 

процесів у змінюваному контексті. Тут увагу заслуговує той висновок 

дисертації, який стосується доцільності актуалізації так званого дослідження-

впровадження, що має інтеграційний потенціал для творення й модифікації 

соціальних систем, які можуть бути умовою трансформації соціальних 

структур і соціальних відносин. 

У цілому текст дисертації приємне враження своєю дослідницькою 

панорамою і високим рівнем теоретико-методологічного забезпечення 

аналітики складного дисертаційного матеріалу. Вузлові тематичні питання 

дисертації адекватно висвітлюються на підставі тріангуляції системного, 

соціоструктурного, соціокультурного і синергетичного підходів, з 

використанням якісної методології при вивченні повсякденних практик 

релігійного життя громадян. Для обґрунтування концептуальних положень 

дисертаційного дослідження залучена значна кількість як вітчизняних, так і 
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зарубіжних наукових джерел (448 назв). Вважаю, що висновки дисертації 

базуються на належному аналітичному підґрунті. 

Дане дисертаційне дослідження відзначається значною практичною 

цінністю. Його окремі результати вже активно використовуються при 

розробці та реалізації соціальних проектів і програм із залученням 

соціального капіталу суспільно-релігійних організацій та інших структур 

«третього сектору». Зокрема, запропоновані автором схеми проведення 

соціологічної діагностики проблем і потреб вразливих верств населення (як 

основи практичної діяльності суспільно-релігійних організацій з розвитку 

благодійництва) використані Міжнародним благодійним фондом «Карітас 

України» в ході реалізації соціальне орієнтованих проектів, а також 

Львівською обласною державною адміністрацією в процесі оперативної 

роботи з громадянами-переселенцями зі Сходу України. 

Основні наукові положення та висновки дисертації були широко 

представлені для публічного обговорення. Крім того, робота пройшла 

успішну апробацію на наукових конференціях, круглих столах та інших 

публічних заходах в Україні та за кордоном, її результати представлені в 

індивідуальній та трьох колективних монографіях, а також у статтях в 

провідних фахових виданнях. Географія цих видань (Україна, Австрія, Італія, 

Румунія) свідчить про широкі контакти та співпрацю дисертантки з 

поважними європейськими академічними інституціями. 

Дисертація О.Б. Іванкової-Стецюк є висококваліфікованою науковою 

працею. Тому мої зауваження (щодо дисертаційного тексту) мають 

переважно дискусійний характер. 

1. Якщо прийняти варіанти зміни статусу релігії, які є в науковій 

літературі, то який варіант найбільш підходить сьогодні для України? Чи 

пов'язаний він із процесом секуляризації? А може сьогоднішній статус релігії 

в країні більш відповідає процесу ресекуляризації та ревіталізації релігійних 

цінностей? 

2.  На стр. 348 дисертації робиться висновок про те, що авторська 
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«концепція змін організаційних форм релігійного життя зміщує акцент в 

інтерпретації реалій при вивченні соціальних аспектів релігії на аналіз 

способів упорядкування взаємодії індивідів». На мій погляд, редукція 

соціальних аспектів релігії до способів упорядкування взаємодії тільки 

індивідів залишає, мабуть, на маргінезі роль церкви як соціального інституту, 

який має традиційний потенціал регулювання взаємодії індивідів та їх груп. 

У дисертації головна увага приділяється зміні організаційних форм 

(при)релігійних об'єднань громадян (як у межах України, так і поза її 

територією), які за своїм віросповіданням належать до Української Греко- 

Католицької   Церкви   (УГКЦ).   А   що   робиться   з   (при)релігійними 

організаціями громадян, які за віросповіданням належать до інших Церков 

країни? Чи не вважає автор дисертації, що відповідне порівняння тих чи тих 

організаційних виявів у релігійному житті суспільства дало б цікавий 

додатковий матеріал для оцінок і висновків за темою дисертації?  Чи може в 

цьому відношенні (при)релігійні організації громадян різних Церков нічим не 

відрізняються одна від одної? 

Дисертаційний текст, на мій погляд, не позбавлений стилістичних 

огріхів (див. с. 69, 85, 117, 209, 222, 321). 

Зазначені дискусійні моменти і зауваження не мають принципового 

характеру, а тому не знижують загальної позитивної оцінки даної 

исертаційної роботи. Вона відповідає паспорту спеціальності 22.00.03 - 

оціальні структури та соціальні відносини, а також профілю спеціалізованої 

вченої ради Д.26.001.30 у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка. Автореферат дисертації адекватно відображає її зміст. 

Загальний висновок наступний. 

Дисертаційна робота Іванкової-Стецюк Оксани Борисівни на тему: 

«Концептуалізація змін організаційних форм релігійного життя: український 

контекст» є самостійним завершеним науковим дослідженням. Дана 

дисертація   відповідає   всім   вимогам   п. 10,   п. 12   та   п. 13   «Порядку  
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ВІДГУК  
офіційного опонента  

на дисертацію Іванкової-Стецюк Оксани Борисівни 
 "КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЗМІН ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ  

РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ",  
подану до захисту у спеціалізовану вчену раду Д 26.001.30 у  

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 
на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук 

 за спеціальністю 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини 
 
 

Актуальність теми дисертаційного дослідження 
 

Актуальність дисертаційної роботи обумовлена насиченістю змін у релігійному 
житті на зламі тисячоліть. Такі зміни, з одного боку, є соціально детермінованими, а 
з іншого – спричиняють  вплив на характер взаємозв’язків у внутрішній будові 
суспільства. Зокрема, трансформуються та з’являються нові організаційні форми та 
види діяльності – практики, які, своєю чергою, здійснюють вплив на суспільство, 
внаслідок чого змінюється інституційна структура загалом та її елементи (релігія, 
сім’я, освіта та інші інститути культури й соціалізації), зокрема. Це визначає появу 
нових тенденцій розвитку сучасного релігійного життя, таких як (1) стрімке 
зростання кількості, напрямів та видів релігійних організацій та (2) трансформації 
релігійних практик через їх урізноманітнення, насамперед – через активізацію 
соціальної діяльності релігійних організацій та віруючих. Такі трансформації, які 
відбуваються на фоні і під впливом змін в соціально-релігійній структурі в умовах 
суспільних трансформацій, у руслі двох взаємовиключних і водночас 
взаємодоповнюючих тенденцій – секуляризації та ревіталізації релігійних 
цінностей, і актуалізують дослідження організаційних форм релігійного життя. З 
огляду на інтенсифікацію процесів соціальної мобільності протягом останніх 
десятиліть та активізацію діяльності традиційних для українців церков за 
кордоном український контекст дослідження передбачає аналіз не лише того, що 
відбувається в сучасній Україні, але й поза її територіальними межами, зокрема 
у виділених автором осередках українських мігрантів «четвертої» хвилі. 

Об'єктом дисертаційного дослідження Іванкова-Стецюк О.Б. обирає організацію 
релігійного життя в сучасному суспільстві. Предметом ж дослідження є актуальні 
зміни організаційних форм релігійного життя в українському контексті. Назагал 
щодо обраної теми, то слід зазначити, що йдеться про створення узагальнюючої 
концепції змін організаційних форм релігійного життя в сучасному суспільстві. А це 
передбачає своєю чергою виявлення теоретичних моделей механізмів системних 
змін в його організаційній структурі. При цьому соціологічне знання має потребу в 
уточненні понятійної конструкції організаційних форми релігійного життя в статиці і 
динаміці як відображенні тенденцій розвитку суспільно-релігійних відносин, а відтак 
– в обґрунтуванні алгоритму емпіричної ідентифікації та концептуалізації змін в 
організації релігійного життя.  

Такими є вихідні постулати дисертаційного дослідження О.Б. Іванкової-Стецюк. 
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
їхня достовірність та новизна 

 
Структура дисертаційної роботи відповідає завданням, що їх окреслила її автор. 

Концептуальний підхід, запропонований здобувачем, є науковим результатом, 
отриманим на основі узагальнення теоретичного та практичного досвіду; вивчення 
наукової літератури та аналітичних джерел; обробки та аналізу матеріалів 
соціологічних досліджень. Автор дисертації виносить на захист отримані нею 
одноосібно висновки, що визначають новизну і складають предмет захисту. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади досліджень 
організаційних форм релігійного життя» ґрунтовно проаналізовано основні 
теоретичні підходи до вивчення релігійного життя, форм його організації та їхніх 
змін, визначено гносеологічний потенціал цих підходів. Зокрема йдеться про те, що 
із соціологічної перспективи ресурсна база досліджень соціальних аспектів 
релігійного життя постає як інформаційно-пошукова система, що репрезентує 
взаємодоповнювальні та / або конкурентні дослідні програми. Орієнтація 
дисертаційної роботи на розвиток структурного підходу в соціальних науках 
зумовлює розгляд релігійного життя як сукупності процесів взаємодії соціальних 
суб'єктів, а саме процесів, в результаті яких формуються ті чи інші відносини. 
Відповідно автором обрано і спосіб організації матеріалу цього розділу – через 
виокремлення умовних сукупностей теоретичних підходів (с.15-16), базованих на 
спільному розумінні процесів релігійного характеру, які в той чи інший спосіб 
впливають на суспільство та його структуру. 

Для побудови системи теоретичних координат дослідження зв’язків в системах  
суспільно-релігійних відносин в роботі було здійснено класифікацію базових 
ресурсів досліджень релігійного життя за  двома ознаками.  

1. Виділена класифікація базових ресурсів досліджень релігійного життя за  
ознакою спільного розуміння механізмів структурування соціальної взаємодії (с. 63-
64), з виділенням основних блоків (зокрема, виділено  антропологічні студії, 
дослідження філософсько-культурологічного характеру, соціологічні дослідження 
класичної соціології) та ґрунтовним розкриттям змісту розуміння механізмів 
структурування соціальної взаємодії за виокремленими  персоналіями.   

2.  Класифіковано базові ресурси досліджень релігійного життя за  ознакою 
спільного розуміння змін статусу релігії в суспільстві (с.65-66). Автор виокремлює 
три блоки, а саме позиції щодо особливостей змін статусу релігії в суспільстві, з 
виокремленням аргументів на користь цієї позиції та її прихильників. Зокрема, 
розглянута,  по-перше, система поглядів, згідно з якими статус релігії в суспільстві 
знижується в міру зменшення залежності людини від сил природи; по-друге, 
концепції, які пояснюють певне підвищення статусу релігії в сучасному світі через 
прийняття секуляризованими суспільствами факту присутності релігійних спільнот  
та через актуалізацію релігій, що мають стосунок до громадянських цінностей і 
традицій; по-третє, сукупність теоретичних підходів до розгляду статусу релігії як 
відносно незмінного з огляду на низку властивостей (адаптивність, інтегративність) 
системи суспільно-релігійних відносин. 
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Аналітичний огляд досліджень соціальних аспектів релігійного життя дає 
підстави автору для виділення двох провідних пізнавальних тенденцій: з одного 
боку,  це адаптація традиційних підходів у вивченні релігійних явищ та процесів до 
сучасного контексту, а з другого – це актуалізація системного розгляду релігії, 
зокрема, через використання системних ідей соціальних теоретиків для пояснення 
актуальних змін у релігійній сфері. Розширення площини досліджень завдяки 
доповненню традиційних теоретичних підходів до вивчення релігійного життя (с.16-
45) інноваційними ідеями щодо розуміння зв’язків і змін у системі суспільно-
релігійних відносин (с.46-63) удосконалює теоретико-методологічні засади 
досліджень структурно-організаційних аспектів релігійного життя, що є одним із 
положень новизни роботи.  

У другому розділі «Універсальні механізми системних змін в організаційній 
структурі релігійного життя» конструюється понятійний апарат досліджень 
організаційних форм релігійного життя з урахуванням сучасного контексту розвитку 
суспільно-релігійних відносин. Зокрема, автором вперше розроблено понятійний 
апарат досліджень організаційних форм релігійного життя із урахуванням 
екуменічних процесів та зростання суб’єктності об’єднань, націлених на соціальне 
служіння (підрозділ 2.1.1) та доведено, що каркас понятійної конструкції утворюють 
три організаційні форми – релігійні (с.71-73), прорелігійні (с.73-75) та суспільно-
релігійні об’єднання (організації) (с.75-76), які, маючи подібні властивості, 
відрізняються мірою їх вираження. При цьому презентовано основі способи 
структурування соціальних взаємодій для реалізації духовно-релігійних та 
соціальних потреб з виділенням загальних характеристик і функцій об’єднання на 
основі аналізу базових джерел їх дослідження (с. 82).   

На цій основі вибудовуються теоретичні моделі універсальних механізмів 
системних змін в організаційній структурі релігійного життя: по-перше, механізму 
функціональної лабілізації, дія якого визначає розширення форм соціальної 
активності релігійних організацій (c.87-89), та, по-друге, механізму структурної 
гібридизації (с.89-91), дія якого стимулює поєднання традиційних організаційних 
форм релігійного життя із сучасними організаційними формами громадського життя. 

Концептуалізація змін організаційних форм релігійного життя передбачає 
уточнення змісту ключових понять через фіксацію й ідентифікацію їхніх проявів. Це, 
своєю чергою, зумовлює визначення загального алгоритму емпіричної ідентифікації 
та концептуалізації змін в організації релігійного життя з урахуванням характеру 
такого роду змін. Тому у роботі знайшло подальший розвиток положення про 
доцільність застосування алгоритму «аналітичний опис – категоризація – 
класифікація – виявлення зв’язків залежності – конструювання кластерів – 
концептуалізація та / або конструювання “ідеально-типових” понять» (с.114-115) для 
емпіричної ідентифікації та концептуалізації явищ і процесів з не остаточно 
сформованими внутрішніми й зовнішніми зв’язками. 

Беручи до уваги інтенсифікацію процесів соціальної мобільності на зламі 
тисячоліть, автор при вивченні змін організаційних форм релігійного життя 
використовує напрацювання щодо специфіки української міграції, здійснених: на 
макрорівні – через статистичний аналіз міграційних потоків; на мезорівні – через 
реконструкцію процесів формування структур душпастирства та церковних громад в 
Україні і у світі; на мікрорівні – через аналіз досвіду адаптації мігрантів до змінених 
соціальних умов.  
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У третьому розділі «Системно-структурні та функціональні зміни в організації 
релігійного життя в Україні» розкрито специфіку трансформацій суспільно-
релігійних відносин в сучасних українських реаліях.  

Узагальнення аналітичних спостережень автором за змінами в релігійному 
житті України та аналіз матеріалів соціологічних опитувань щодо оцінки діяльності 
церков, які претендують на статус національних, дають їй підстави розглядати 
трансформації суспільно-релігійних відносин як перехід суспільства зі стану 
упорядкованості за рахунок ізоляції релігійних організацій до стану, коли 
упорядкованість постає як результат підвищення їхньої суб’єктності. При цьому 
Церква проявляє себе і як чинник реструктурування інституційної будови 
суспільства, і як її структурний елемент, вписуючись у систему соціальних відносин, 
в якій на суспільну арену виходять соціальні інститути, що тривалий час не мали 
можливості використовувати свій потенціал і поставали як комплементарні та 
периферійні. Водночас автор зазначає, що відбувається поступова переорієнтація 
суспільства з моделі відділення держави від Церкви та внутрішньої автономії 
релігійних організацій на національну модель як результат кризи ідентичності та 
потреби соціуму в моральному авторитеті (с.124-132).  

Матеріалізованим вираженням прагнення українських містян до 
самоідентифікації є новітня церковна будівля з її тенденцією до полі-
функціональності, яка змінює громадський простір. Автор доречно застосовує 
тріадичний підхід, який дає змогу структурувати проблему та виявити основні групи 
викликів сучасного храмового будівництва, а також виділяє  низку функцій, які, в 
рамках цього підходу, зводить до трьох укрупнених: а саме, виділяє сакральну, 
соціогуманітарну та архітектурно-просторову функції, кожній з яких властиві 
підфункції та функціональні характеристики (с.135-136). При цьому виокремлює 
чотири актуальні «сценарії» виникнення протиріч в системі функціональних 
навантажень сучасної храмової будівлі та ілюструє власні спостереження, вдало 
використовуючи метод фотоопису.  

Одним із ключових положень новизни роботи є виявлення закономірностей змін 
в організації релігійного життя України на рівні окремих структурних компонентів – 
конфесійної громади (с.148-176 ) та молодіжного суспільно-релігійного об’єднання 
(с. 177- 203). За результатами фокус-групових дискусій автор окреслила тенденції до 
розширення функцій конфесійної громади, яка стає одним із агентів соціалізації, 
який володіє засобами трансляції смислів та упорядкування соціальних відносин із 
залученням місцевих ініціатив (стимулювання контактів, співробітництво, 
заохочення членів громади до реалізації спільних цілей тощо), що особливо виразно 
виявляється  у великому місті. Залежно від того, яку функцію релігії учасники 
фокус-груп – як представники певного конфесійного середовища, вважають 
домінантною, а також залежно від ранжування інших функцій у системі їхніх 
цінностей, виокремлюється низка моделей духовно-релігійної ідентичності з такими 
умовним назвами (с. 160-167): ортодоксальна (сприйняття особистістю релігійних 
канонів як центрального елементу картини світу); афіліативна (на перший план 
висувається намагання розв’язати нагальні життєві проблеми через пошук 
середовищ споріднених ідентифікацій); національна (узгодження релігійних і 
національних ідентифікацій), яка передбачає як свідомий, так і базований на емоціях 
вибір конфесії та визначає практики, що мають місце в суспільно-політичній сфері і 
можуть приводити до її сакралізації. Останнє, втім, не завжди підтверджується, на 
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що вказують результати зробленого в дисертації статистичного аналізу матеріалів 
виборчих кампаній та характеристик релігійних напрямів (с.152-157).  

Автор переконливо обґрунтовує, що вибір молодою людиною тієї чи іншої 
моделі залежить від наявності/відсутності релігійного виховання та 
індивідуального/колективного «агента» конверсії; орієнтації на індивідуальні 
духовні шукання/пошук середовища комунікацій; на вирішення нагальних 
питань/духовний розвиток. Виразно виокремлюється модель «комунікативної» 
конверсії (с.198), коли людина не так сприймає себе релігійною, як оцінює своє 
життя під кутом зору референтної групи, через механізм «соціального 
наслідування». Модель поширена і серед галицької молоді, яка віддає перевагу 
інституційним формам організації релігійного життя (с.186-188), і серед молоді 
українського Правобережжя, схильної уникати інституційних впливів церков, 
орієнтуючись на спільноти, дружні до молоді (с.188-192) . Це зумовлює тенденцію 
змін у засадах організації суспільно-релігійних об’єднань молоді, яка виражається в 
поступовій відмові від моделі дочірнього осередку релігійної громади на користь 
моделі молодіжного суспільно-релігійного об’єднання (с.204). Встановлення 
закономірностей змін в організації релігійного життя України на рівні окремих 
суб’єктів – конфесійної громади та суспільно-релігійного молодіжного об’єднання – 
дає автору належні підстави, щоб стверджувати, що такі зміни зумовлені динамікою 
потреб індивідів, зростанням їхньої зацікавленості в пошуку середовищ споріднених 
ціннісних орієнтацій та життєвих цілей і відбуваються в результаті інтенсифікації  
міжособистісних взаємодій для реалізації суспільно значимих цілей.   

У четвертому розділі «Особливості структурно-організаційного оформлення 
релігійного життя за умов «четвертої» хвилі української міграції» виявлено 
специфіку структурування соціальної взаємодії за умов інтенсифікації соціальних 
переміщень на зламі тисячоліть, виділено актуальні моделі інтеграції переселенців, 
з’ясовано зміни в організаційних формах релігійного життя українців в т.зв. 
«четверту» хвилю української міграції, а також, зміни у структурно-територіальній 
локалізації (при)церковних громад українських емігрантів. Автор аналізує, яким 
чином громадські об’єднання українських емігрантів «четвертої» хвилі підвищують 
свій інтеграційний потенціал та актуалізують адаптаційні ресурси. А відтак як цей 
потенціал і ресурси використовуються українськими емігрантами та реемігрантами, 
зокрема, з’ясовує, яким чином суспільно-релігійні організації надають соціальну 
допомогу українським трудовим мігрантам та їх родинам в Україні. На підставі 
цього у роботі отримують подальший розвиток концепції соцієтальної інтеграції, які 
пояснюють процеси взаємодії індивідів їхнім прагненням до поліпшення життєвих 
можливостей через посилення ідентичності (с.211-213).  

Заслуговує на увагу аналіз поглиблених лейтмотивних інтерв’ю з українськими 
мігрантами в країнах їх перебування (Італія, Іспанія, Польща, Росія тощо) та іншими 
особами з досвідом міграції (реемігрантами й тими, хто чергує своє перебування на 
заробітках і перебування удома, в Україні). В такий спосіб автор формує підґрунтя  
для того, щоб розглядати ідентифікацію проявів та наслідків структурування 
соціальної взаємодії переселенців як таку, що відбувається завдяки дії двох 
механізмів: дистанціювання від минулого як тенденції до його смислового 
знецінювання, з одного боку, та входження до об’єднань, які забезпечують 
комфортну інтеграцію в домінантний соціум, як результат прагнення до збереження 
ідентичності в умовах універсалізації / секуляризації – з другого (підрозділ 4.1). 
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Автором запропоновано алгоритм виявлення актуальних моделей інтеграції 
переселенців в нове суспільство (країни ЄС). Виділені моделі утворюють три 
класифікаційні групи, кожна з яких включає дві моделі. Зокрема, це моделі активної 
інтеграції, які включають ґрунтовні характеристики двох підмоделей, з умовними 
назвами «Асиміляція» та «Діаспора»; моделі помірної інтеграції – «Транзит» та 
«Маятник»; моделі пасивної інтеграції – «Гетто» та «Повернення». Цим досягнуто 
виділення т.зв логічних класів, що репрезентують способи структурування 
соціальної взаємодії зовнішніх трудових мігрантів з України. Наведені вище 
результати вдалось автору поглибити, а застосовану схему – додатково апробувати 
при вивченні особливостей участі українських громадян в процесах трудової міграції 
до Росії, з огляду на її «маятниковий» характер, зокрема,  на  виявленні особливостей 
їх соціальних взаємодій під час перебування на заробітках (с.217-224). 

Враховуючи активну участь Церкви у житті українського мігранта та його 
родини, а також ту обставину, що та чи інша модель інтеграції може визначати 
перспективу взаємовідносин мігранта зі своїми земляками, об’єднаними в 
(при)церковну громаду, автор конструює чотири «ідеально-типові» поняття –  
«активісти», «комунікатори»,  «користувачі», «незалучені», кожне з яких відображає 
той чи інший спосіб структурування соціальної взаємодії мігрантів. Зокрема, на 
с.237 дисертаційної роботи презентовано типові свідчення мігрантів, що 
представляють той чи інший тип взаємовідносин у визначеному контексті, а також 
продемонстровано, якій саме актуальній моделі взаємодії з «домінантним» 
суспільством вони найбільш виражено притаманні.  

Відтак, новизною роботи у контексті, який можна означити як міграційний, є те, 
що в дослідженні вперше  ідентифіковано характер змін у способах організації 
релігійного життя в умовах «четвертої» хвилі української міграції як таких, що 
відбуваються в інтенсивному режимі і зумовлені поширенням практик соціального 
служіння в прорелігійних спільнотах українських мігрантів (підрозділ 4.2.1). Також у 
дисертаційній роботі доведено, що такі об’єднання стрімко набувають ознак 
асоціативних спільнот громадського типу, які сповідують принцип добровільного 
колективізму (підрозділ 4.2.2), орієнтуючись не лише на надання благодійної 
допомоги, але й на створення соціальних центрів (соціальної реабілітації, родинного 
порадництва, дитячого дозвілля тощо) із залученням місцевих ініціатив. Інакше 
кажучи, зміни в організації релігійного життя в умовах «четвертої» хвилі української 
(трудової) міграції постають як взаємозумовлені та взаємопроникні феномени 
процесу комунітаризації релігійного життя й актуалізують потребу в суспільно-
релігійних організаціях як медіаторах між людиною і суспільством. 

У п’ятому розділі «Стратегії та перспективи розвитку суспільно-релігійних 
організацій: приклад Карітасу України» здійснено тестування ефективності 
стратегій розвитку благодійних суспільно-релігійних організацій екуменічної 
орієнтації на прикладі Карітасу України. Внаслідок цього автором удосконалено 
теоретичне уявлення про процес комунітаризації як акумуляцію індивідуальних дій і 
трансформацію їх (цих дій) на колективні внаслідок залучення людей до реалізації 
їхнього прагнення до взаємодопомоги. Дане положення розвинуте через доповнення 
даними про механізми розбудови партнерських мереж благодійними суспільно-
релігійними організаціями; у розширеному контексті комунітаризація розглядається 
як ефективна стратегія розвитку благодійних організацій екуменічної орієнтації 
(підрозділ 5.1). Крім того, в розділі подано науково-практичні рекомендації щодо 
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оптимізації діяльності соціолога в суспільно-релігійних організаціях та інших 
структурах «третього сектору» та  обґрунтовано методологічні та організаційні 
засади організації такої роботи, зокрема, розкрито зміст соціологічної діагностики та 
визначено, на прикладі реалізованих автором низки дослідницьких проектів, її місце 
у структурі проектів аналітичної групи Карітасу України (підрозділ 5.2).   

Так, для оптимізації діяльності соціальних служб-консорціумів  в структурі 
суспільно-релігійної організації  автором було розроблена концептуальна схема 
соціологічної діагностики проблем та потреб вразливих верств населення, з 
акцентом на аналізі потреб «разом з іншими», а саме, на виявленні інтеграційного 
потенціалу суспільно-релігійних об’єднань, які маючи розгалужену мережу центрів, 
ініціюють формування партнерського середовища. Таким чином, у роботі дістали 
подальший розвиток перспективи використання методології Action Research як 
базової моделі участі соціолога в проектній діяльності суспільно-релігійних 
організацій та інших структур «третього сектору» з огляду на її інтеграційний 
потенціал (с.343-346). Саме Action Research (або ж – дослідження-впровадження), як 
переконливо доводить автор, може слугувати базовою моделлю включення 
соціолога в роботу суспільно-релігійних організацій та інших структур «третього 
сектору». Її актуальність визначається високим інтеграційним та міждисциплінарним 
потенціалом, позаяк цей тип дослідження, по-перше, є інструментальним щодо 
дослідницьких цілей, забезпечує співробітництво між теоретиками-соціологами та  
практиками соціального служіння; по-друге, має місце інклюзія бенефеціаріїв 
проектів як активних його учасників; по-третє, створюються ситуації одночасного 
творення та модифікації соціальної системи,  а отже, трансформації соціальних 
структур та соціальних відносин. Автор вважає, що методологія AR з часом 
ставатиме все популярнішою. Гадаю, що із цим варто погодитись, адже така 
методологія є адекватною соціальним запитам сучасного суспільства на розвиток 
тих соціальних / благодійних інституцій, котрі допомагають державі  підтримувати 
соціально вразливі верстви (а то й беруть на себе її функції), а також потребі в 
осмисленні можливостей соціальних структур, що діють під егідою Церкви, та інших 
структур «третього сектору». Її використання може сприяти налагодженню 
постійного діалогу між державними структурами та структурами «третього сектору» 
в рамках соціального партнерства, з урахуванням реальних обставин соціальних 
взаємодій та їх структурування.  

Підсумовуючи, слід відзначити, що автор ґрунтовно охарактеризувала: 
По-перше,  теоретико-методологічні засади досліджень організаційних форм 

релігійного життя, окресливши теоретичні підходи та обґрунтувавши додаткові 
пояснювальні ресурси системного розгляду структурно-організаційних аспектів 
релігійного життя.  

По-друге, механізми системних змін в організаційній структурі релігійного 
життя в статиці та динаміці, запропонувавши та обґрунтувавши алгоритм  
емпіричної ідентифікації та концептуалізації змін в організації релігійного життя.  

По-третє, системно-структурні та функціональні зміни в організації релігійного 
життя в українському контексті, з виокремленням трансформаційних процесів 
суспільно-релігійних відносин, на прикладі функціональних трансформацій в 
конфесійних громадах та реформування структурно-організаційних засад суспільно-
релігійних об’єднань молоді. 
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По-четверте, особливості змін організаційних форм релігійного життя 
українських мігрантів «четвертої» хвилі, а саме, зміни в структурно-територіальній 
локалізації церковних громад та актуалізації адаптаційного й інтеграційного 
потенціалу прорелігійних та суспільно-релігійних об’єднань українських 
реемігрантів. 

По-п’яте, стратегії та перспективи розвитку суспільно-релігійних організацій в 
Україні (на прикладі Карітасу України), а також процеси змін форм участі соціолога 
в проектній діяльності суспільно-релігійних організацій – на прикладі участі автора 
у низці дослідницьких проектів.  

Отже, автор дисертації цілком впоралася із завданнями, які окреслила для 
досягнення мети дослідження. Наукові положення, висновки і рекомендації, 
сформульовані в дисертації, є достатньо обґрунтованими. 

 
Значущість дослідження для науки і практики,  

впровадження наукових результатів, напрями їх подальшого використання 
 

Дисертаційне дослідження має практичне значення, а висновки і рекомендації 
поглиблюють наукові уявлення про теоретико-методологічні засади, універсальні 
механізми системних змін в організаційній структурі релігійного життя в 
українському контексті. Результати дисертаційного дослідження можуть бути 
використані (і були використані) для: теоретичних та прикладних соціологічних 
досліджень структур громадянського суспільства, аналізу їхнього досвіду як 
медіаторів між індивідом та державою; оцінювальних досліджень, соціальної 
експертизи, діагностики та моніторингу проблем і потреб соціально вразливих 
верств населення; розробки соціальних проектів і програм із залученням соціального 
капіталу суспільно-релігійних організацій та інших структур «третього сектору». 

Окреслені теоретико-методологічні підходи, авторська концепція змін 
організаційних форм релігійного життя, емпіричні характеристики моделей, 
отримані в ході дослідження, сприятимуть розвитку навчальних дисциплін 
«Соціальна структура суспільства», «Соціальна стратифікація у сучасних 
суспільствах», «Соціологія соціальних трансформацій», «Соціологія релігії». 
«Методологія якісного аналізу емпіричних даних». Адже окремі результати 
дослідження використані при написанні посібника, в якому дано практичні поради з 
організації громад (Спільнота як Дім. Практичні поради з організації громад 
українських трудових мігрантів / [М. Бондаренко, О. Іванкова-Стецюк, Г. Селещук, 
М. Школяр] ; за ред. О. Іванкової-Стецюк ; Комісія УГКЦ у справах мігрантів, 
кафедра соціології та соціальної роботи НУ «Львівська політехніка». – Л., 2011. – 
96 с.) та в навчальному процесі вищої школи, при розробці програми та лекційних 
матеріалів курсу з якісних методів соціологічних досліджень (Іванкова-Стецюк О. 
Трудова міграція: аналіз життєвого досвіду / О. Іванкова-Стецюк // Якісні 
дослідження в соціологічних практиках: навч. посіб. / за ред. Н. Костенко, 
Л. Скокової. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2009. – С. 320–342. ).  

Основні положення дисертації О.Б. Іванкової-Стецюк обговорювались на  20-ти 
науково-практичних всеукраїнських та міжнародних  конференціях, зокрема, були 
представлені в ході пленарного виступу на міжнародній конференції в Молдові 
(Кишинів). Апробація дисертації відбувалась і на інших публічних заходах – 
круглих столах, дискусіях презентаціях (7), як в Україні, так за кордоном 
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(Бельгія, Брюссель), а також на методологічних семінарах факультету соціології 
та кафедри соціальних структур та соціальних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка за час перебування в 
докторантурі протягом 2012–2015 рр. 

 
Повнота викладу основних результатів дисертаційного дослідження 

 в опублікованих працях 
  

Дисертаційне дослідження О.Б. Іванкової-Стецюк є завершеною науковою 
роботою, а отримані результати, наведені в дисертації та авторефераті, належать її 
автору. Її основні положення викладені загалом у 45 наукових публікаціях. Праць, 
які відображають основні наукові результати дисертації, – 27, із них індивідуальна 
наукова монографія – 1, статей в українських фахових виданнях із соціологічних 
наук – 22, статей у закордонних періодичних наукових виданнях (Австрія, Молдова, 
Росія, Румунія) – 4. Праць, які додатково відображають результати дисертації, – 18, у 
тому числі 3 колективні монографії, з яких виданих в Україні – 2, за кордоном 
(Італія) – 1. 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в опублікованих 
статтях здобувача відповідає вимогам "Порядку присудження наукових ступенів і 
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника", затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. Вимогам 
вищезгаданого Порядку відповідає і оформлення дисертаційної роботи. Основні 
положення дисертації і зміст автореферату є ідентичними. Зміст опублікованих 
наукових праць здобувача та автореферату дисертації достатньо повно відображають 
основні положення дисертаційного дослідження. 

 
Дискусійні положення та зауваження 

 
Деякі положення дисертації та твердження, що їх містить текст, мають 

дискусійний характер або потребують уточнення. 
1. У загальній характеристиці теорії систем як пояснювального ресурсу у 

вивченні релігійних процесів та явищ, авторка робить акцент на релігії, яка будучи 
складною відкритою системою, розглядається нею як культурна підсистема більшої 
системи, адже зосереджена на виробництві духовних цінностей і забезпечує функцію 
відтворення соціальної структури. Йдеться про системний аналіз релігії в рамках 
теорії соціальної дії Т. Парсонса, системних ідей інтегральної соціології П. Сорокіна, 
проте, не згадує Н. Лумана з його теорією соціальних систем, в якій суспільство є 
неоднорідним і диференціюється на ряд підсистем, таких як: функціональні 
підсистеми, системи комунікацій, а також системи організацій. На нашу думку, у 
першому розділі, слід також було навести аргументи чи переваги саме системного, 
соціокультурного та синергетичного підходів на відміну від теорій 
інституціоналізму чи неоінституціоналізму.  

2. Робота була б більш змістовною, якщо автор у другому розділі зробила 
порівняльний аналіз українського контексту з загальноєвропейським за результатами 
досліджень інших дослідників. А також належним чином обґрунтувала, чи 
запропоновані нею нові теоретичні моделі системних змін в організаційній структурі 
релігійного життя мають універсальний характер і властиві  не лише (чи лише?) 
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українському суспільству. Адже йдеться про універсальні механізми (лабільність та 
гібридизацію), а для такого твердження не обійтися без соціологічного чи 
міждисциплінарного порівняльного контексту. Недостатньо опрацьований 
емпіричний досвід, а відтак не висвітлені зміни, відмінності чи спільні риси в 
структурно-територіальній локалізації релігійних громад у європейських країнах та 
Росії мігрантів інших країн у порівнянні з українськими. Доцільно було б також у 
висновках узагальнити  чи зміни організаційних форм релігійного життя (зокрема 
йдеться про функціональні трансформації в конфесійних громадах та реформування 
структурно-організаційних засад суспільно-релігійних об’єднань молоді) мають 
загальноєвропейський (глобалізаційний) контекст чи характерні тільки для України. 

3. У підрозділі 2.2. «Алгоритми емпіричної ідентифікації та концептуалізації 
змін в організації релігійного життя» автор застосовує необхідну для якісного 
дослідження процедуру тріангуляції – як використання даних, зібраних з різних 
джерел різними методами, різними дослідниками, що передбачає не лише 
співставлення з даними  опитувань та аналізу документів, але й урахування досвіду 
спостереження за змінами організаційних форм релігійного життя в українському 
контексті. Проте, посилаючись на с. 126-127 на результати «Європейського 
соціального дослідження» (ESS), не проаналізовано сучасні тенденції, структурні 
зміни в організаційній структурі релігійного життя України в європейському 
контексті впродовж останнього десятиліття (такі тенденції можна простежити 
принаймні, починаючи з 2005 по 2013 рр.). Не розкрито результати міжнародного 
соціального дослідження ISSP  (International Social Survey Programme - моніторингові 
соціальні дослідження світового рівня, які налічують на сьогодні вже 45 країн-
учасниць Європи, Північної та Південної Америки, Азії та Південної Африки), в 
якому у 1991, 1998, а в 2008 рр. приєдналися й українські соціологи, окремо був 
виділений модуль релігії.  Вторинний аналіз ж результатів моніторингу Інституту 
соціології НАН України дав б підстави автору говорити про загальні системно-
структурні тенденції зміни релігійного життя в Україні, починаючи з 1990-х рр. З 
огляду на ці зауваження, на нашу думку, зміст автореферату дисертації був би більш 
змістовним, якщо автор в емпіричній базі на с.4 конкретизувала наявність й 
кількісних досліджень, реалізованих нею в межах численних дослідницьких проектів 
впродовж останніх 15 років, а також, які саме дані, вторинний аналіз інших 
досліджень, джерел вона застосувала завдяки процедурі тріангуляції. 

4. Дисертаційна робота виграла б, якщо автор у четвертому розділі окреслила 
особливості організаційних форм релігійного життя попередніх трьох хвиль 
української міграції, а відтак розкрила специфіку четвертої – окресливши 
організаційну структуру, моделі та форми релігійного життя, що б і дало їй підстави 
говорити про системні зміни в структурно-територіальній локалізації не лише греко-
католицьких церковних громад,  а й інших традиційних конфесій, до яких входять 
українські мігранти за кордоном. 

5. Розкриваючи у підрозділі 4.1. специфіку структурування соціальної 
взаємодії українців за умов інтенсифікації соціальних переміщень, автор виділяє 
актуальні моделі інтеграції сучасних переселенців у рамках церковної громади. Тут 
радше слід говорити про структурну соціальну мобільність, адже для трудових 
мігрантів характерна низхідна мобільність через втрату соціального статусу в 
Україні та набуття нового в міграції. Тому поряд з релігійною слід було виділити й 
соціальну   самоідентифікацію   та   її   кризу,   рівень  соціального самопочуття тощо  
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ВІДГУК  
офіційного опонента  

на дисертацію Іванкової-Стецюк Оксани Борисівни 
 "КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЗМІН ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ  

РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ",  
подану до захисту у спеціалізовану вчену раду Д 26.001.30 у  

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 
на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук 

 за спеціальністю 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини 
 
 

Актуальність теми дисертаційного дослідження 
 

Актуальність дисертаційної роботи обумовлена насиченістю змін у релігійному 
житті на зламі тисячоліть. Такі зміни, з одного боку, є соціально детермінованими, а 
з іншого – спричиняють  вплив на характер взаємозв’язків у внутрішній будові 
суспільства. Зокрема, трансформуються та з’являються нові організаційні форми та 
види діяльності – практики, які, своєю чергою, здійснюють вплив на суспільство, 
внаслідок чого змінюється інституційна структура загалом та її елементи (релігія, 
сім’я, освіта та інші інститути культури й соціалізації), зокрема. Це визначає появу 
нових тенденцій розвитку сучасного релігійного життя, таких як (1) стрімке 
зростання кількості, напрямів та видів релігійних організацій та (2) трансформації 
релігійних практик через їх урізноманітнення, насамперед – через активізацію 
соціальної діяльності релігійних організацій та віруючих. Такі трансформації, які 
відбуваються на фоні і під впливом змін в соціально-релігійній структурі в умовах 
суспільних трансформацій, у руслі двох взаємовиключних і водночас 
взаємодоповнюючих тенденцій – секуляризації та ревіталізації релігійних 
цінностей, і актуалізують дослідження організаційних форм релігійного життя. З 
огляду на інтенсифікацію процесів соціальної мобільності протягом останніх 
десятиліть та активізацію діяльності традиційних для українців церков за 
кордоном український контекст дослідження передбачає аналіз не лише того, що 
відбувається в сучасній Україні, але й поза її територіальними межами, зокрема 
у виділених автором осередках українських мігрантів «четвертої» хвилі. 

Об'єктом дисертаційного дослідження Іванкова-Стецюк О.Б. обирає організацію 
релігійного життя в сучасному суспільстві. Предметом ж дослідження є актуальні 
зміни організаційних форм релігійного життя в українському контексті. Назагал 
щодо обраної теми, то слід зазначити, що йдеться про створення узагальнюючої 
концепції змін організаційних форм релігійного життя в сучасному суспільстві. А це 
передбачає своєю чергою виявлення теоретичних моделей механізмів системних 
змін в його організаційній структурі. При цьому соціологічне знання має потребу в 
уточненні понятійної конструкції організаційних форми релігійного життя в статиці і 
динаміці як відображенні тенденцій розвитку суспільно-релігійних відносин, а відтак 
– в обґрунтуванні алгоритму емпіричної ідентифікації та концептуалізації змін в 
організації релігійного життя.  

Такими є вихідні постулати дисертаційного дослідження О.Б. Іванкової-Стецюк. 
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
їхня достовірність та новизна 

 
Структура дисертаційної роботи відповідає завданням, що їх окреслила її автор. 

Концептуальний підхід, запропонований здобувачем, є науковим результатом, 
отриманим на основі узагальнення теоретичного та практичного досвіду; вивчення 
наукової літератури та аналітичних джерел; обробки та аналізу матеріалів 
соціологічних досліджень. Автор дисертації виносить на захист отримані нею 
одноосібно висновки, що визначають новизну і складають предмет захисту. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади досліджень 
організаційних форм релігійного життя» ґрунтовно проаналізовано основні 
теоретичні підходи до вивчення релігійного життя, форм його організації та їхніх 
змін, визначено гносеологічний потенціал цих підходів. Зокрема йдеться про те, що 
із соціологічної перспективи ресурсна база досліджень соціальних аспектів 
релігійного життя постає як інформаційно-пошукова система, що репрезентує 
взаємодоповнювальні та / або конкурентні дослідні програми. Орієнтація 
дисертаційної роботи на розвиток структурного підходу в соціальних науках 
зумовлює розгляд релігійного життя як сукупності процесів взаємодії соціальних 
суб'єктів, а саме процесів, в результаті яких формуються ті чи інші відносини. 
Відповідно автором обрано і спосіб організації матеріалу цього розділу – через 
виокремлення умовних сукупностей теоретичних підходів (с.15-16), базованих на 
спільному розумінні процесів релігійного характеру, які в той чи інший спосіб 
впливають на суспільство та його структуру. 

Для побудови системи теоретичних координат дослідження зв’язків в системах  
суспільно-релігійних відносин в роботі було здійснено класифікацію базових 
ресурсів досліджень релігійного життя за  двома ознаками.  

1. Виділена класифікація базових ресурсів досліджень релігійного життя за  
ознакою спільного розуміння механізмів структурування соціальної взаємодії (с. 63-
64), з виділенням основних блоків (зокрема, виділено  антропологічні студії, 
дослідження філософсько-культурологічного характеру, соціологічні дослідження 
класичної соціології) та ґрунтовним розкриттям змісту розуміння механізмів 
структурування соціальної взаємодії за виокремленими  персоналіями.   

2.  Класифіковано базові ресурси досліджень релігійного життя за  ознакою 
спільного розуміння змін статусу релігії в суспільстві (с.65-66). Автор виокремлює 
три блоки, а саме позиції щодо особливостей змін статусу релігії в суспільстві, з 
виокремленням аргументів на користь цієї позиції та її прихильників. Зокрема, 
розглянута,  по-перше, система поглядів, згідно з якими статус релігії в суспільстві 
знижується в міру зменшення залежності людини від сил природи; по-друге, 
концепції, які пояснюють певне підвищення статусу релігії в сучасному світі через 
прийняття секуляризованими суспільствами факту присутності релігійних спільнот  
та через актуалізацію релігій, що мають стосунок до громадянських цінностей і 
традицій; по-третє, сукупність теоретичних підходів до розгляду статусу релігії як 
відносно незмінного з огляду на низку властивостей (адаптивність, інтегративність) 
системи суспільно-релігійних відносин. 
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Аналітичний огляд досліджень соціальних аспектів релігійного життя дає 
підстави автору для виділення двох провідних пізнавальних тенденцій: з одного 
боку,  це адаптація традиційних підходів у вивченні релігійних явищ та процесів до 
сучасного контексту, а з другого – це актуалізація системного розгляду релігії, 
зокрема, через використання системних ідей соціальних теоретиків для пояснення 
актуальних змін у релігійній сфері. Розширення площини досліджень завдяки 
доповненню традиційних теоретичних підходів до вивчення релігійного життя (с.16-
45) інноваційними ідеями щодо розуміння зв’язків і змін у системі суспільно-
релігійних відносин (с.46-63) удосконалює теоретико-методологічні засади 
досліджень структурно-організаційних аспектів релігійного життя, що є одним із 
положень новизни роботи.  

У другому розділі «Універсальні механізми системних змін в організаційній 
структурі релігійного життя» конструюється понятійний апарат досліджень 
організаційних форм релігійного життя з урахуванням сучасного контексту розвитку 
суспільно-релігійних відносин. Зокрема, автором вперше розроблено понятійний 
апарат досліджень організаційних форм релігійного життя із урахуванням 
екуменічних процесів та зростання суб’єктності об’єднань, націлених на соціальне 
служіння (підрозділ 2.1.1) та доведено, що каркас понятійної конструкції утворюють 
три організаційні форми – релігійні (с.71-73), прорелігійні (с.73-75) та суспільно-
релігійні об’єднання (організації) (с.75-76), які, маючи подібні властивості, 
відрізняються мірою їх вираження. При цьому презентовано основі способи 
структурування соціальних взаємодій для реалізації духовно-релігійних та 
соціальних потреб з виділенням загальних характеристик і функцій об’єднання на 
основі аналізу базових джерел їх дослідження (с. 82).   

На цій основі вибудовуються теоретичні моделі універсальних механізмів 
системних змін в організаційній структурі релігійного життя: по-перше, механізму 
функціональної лабілізації, дія якого визначає розширення форм соціальної 
активності релігійних організацій (c.87-89), та, по-друге, механізму структурної 
гібридизації (с.89-91), дія якого стимулює поєднання традиційних організаційних 
форм релігійного життя із сучасними організаційними формами громадського життя. 

Концептуалізація змін організаційних форм релігійного життя передбачає 
уточнення змісту ключових понять через фіксацію й ідентифікацію їхніх проявів. Це, 
своєю чергою, зумовлює визначення загального алгоритму емпіричної ідентифікації 
та концептуалізації змін в організації релігійного життя з урахуванням характеру 
такого роду змін. Тому у роботі знайшло подальший розвиток положення про 
доцільність застосування алгоритму «аналітичний опис – категоризація – 
класифікація – виявлення зв’язків залежності – конструювання кластерів – 
концептуалізація та / або конструювання “ідеально-типових” понять» (с.114-115) для 
емпіричної ідентифікації та концептуалізації явищ і процесів з не остаточно 
сформованими внутрішніми й зовнішніми зв’язками. 

Беручи до уваги інтенсифікацію процесів соціальної мобільності на зламі 
тисячоліть, автор при вивченні змін організаційних форм релігійного життя 
використовує напрацювання щодо специфіки української міграції, здійснених: на 
макрорівні – через статистичний аналіз міграційних потоків; на мезорівні – через 
реконструкцію процесів формування структур душпастирства та церковних громад в 
Україні і у світі; на мікрорівні – через аналіз досвіду адаптації мігрантів до змінених 
соціальних умов.  
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У третьому розділі «Системно-структурні та функціональні зміни в організації 
релігійного життя в Україні» розкрито специфіку трансформацій суспільно-
релігійних відносин в сучасних українських реаліях.  

Узагальнення аналітичних спостережень автором за змінами в релігійному 
житті України та аналіз матеріалів соціологічних опитувань щодо оцінки діяльності 
церков, які претендують на статус національних, дають їй підстави розглядати 
трансформації суспільно-релігійних відносин як перехід суспільства зі стану 
упорядкованості за рахунок ізоляції релігійних організацій до стану, коли 
упорядкованість постає як результат підвищення їхньої суб’єктності. При цьому 
Церква проявляє себе і як чинник реструктурування інституційної будови 
суспільства, і як її структурний елемент, вписуючись у систему соціальних відносин, 
в якій на суспільну арену виходять соціальні інститути, що тривалий час не мали 
можливості використовувати свій потенціал і поставали як комплементарні та 
периферійні. Водночас автор зазначає, що відбувається поступова переорієнтація 
суспільства з моделі відділення держави від Церкви та внутрішньої автономії 
релігійних організацій на національну модель як результат кризи ідентичності та 
потреби соціуму в моральному авторитеті (с.124-132).  

Матеріалізованим вираженням прагнення українських містян до 
самоідентифікації є новітня церковна будівля з її тенденцією до полі-
функціональності, яка змінює громадський простір. Автор доречно застосовує 
тріадичний підхід, який дає змогу структурувати проблему та виявити основні групи 
викликів сучасного храмового будівництва, а також виділяє  низку функцій, які, в 
рамках цього підходу, зводить до трьох укрупнених: а саме, виділяє сакральну, 
соціогуманітарну та архітектурно-просторову функції, кожній з яких властиві 
підфункції та функціональні характеристики (с.135-136). При цьому виокремлює 
чотири актуальні «сценарії» виникнення протиріч в системі функціональних 
навантажень сучасної храмової будівлі та ілюструє власні спостереження, вдало 
використовуючи метод фотоопису.  

Одним із ключових положень новизни роботи є виявлення закономірностей змін 
в організації релігійного життя України на рівні окремих структурних компонентів – 
конфесійної громади (с.148-176 ) та молодіжного суспільно-релігійного об’єднання 
(с. 177- 203). За результатами фокус-групових дискусій автор окреслила тенденції до 
розширення функцій конфесійної громади, яка стає одним із агентів соціалізації, 
який володіє засобами трансляції смислів та упорядкування соціальних відносин із 
залученням місцевих ініціатив (стимулювання контактів, співробітництво, 
заохочення членів громади до реалізації спільних цілей тощо), що особливо виразно 
виявляється  у великому місті. Залежно від того, яку функцію релігії учасники 
фокус-груп – як представники певного конфесійного середовища, вважають 
домінантною, а також залежно від ранжування інших функцій у системі їхніх 
цінностей, виокремлюється низка моделей духовно-релігійної ідентичності з такими 
умовним назвами (с. 160-167): ортодоксальна (сприйняття особистістю релігійних 
канонів як центрального елементу картини світу); афіліативна (на перший план 
висувається намагання розв’язати нагальні життєві проблеми через пошук 
середовищ споріднених ідентифікацій); національна (узгодження релігійних і 
національних ідентифікацій), яка передбачає як свідомий, так і базований на емоціях 
вибір конфесії та визначає практики, що мають місце в суспільно-політичній сфері і 
можуть приводити до її сакралізації. Останнє, втім, не завжди підтверджується, на 
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що вказують результати зробленого в дисертації статистичного аналізу матеріалів 
виборчих кампаній та характеристик релігійних напрямів (с.152-157).  

Автор переконливо обґрунтовує, що вибір молодою людиною тієї чи іншої 
моделі залежить від наявності/відсутності релігійного виховання та 
індивідуального/колективного «агента» конверсії; орієнтації на індивідуальні 
духовні шукання/пошук середовища комунікацій; на вирішення нагальних 
питань/духовний розвиток. Виразно виокремлюється модель «комунікативної» 
конверсії (с.198), коли людина не так сприймає себе релігійною, як оцінює своє 
життя під кутом зору референтної групи, через механізм «соціального 
наслідування». Модель поширена і серед галицької молоді, яка віддає перевагу 
інституційним формам організації релігійного життя (с.186-188), і серед молоді 
українського Правобережжя, схильної уникати інституційних впливів церков, 
орієнтуючись на спільноти, дружні до молоді (с.188-192) . Це зумовлює тенденцію 
змін у засадах організації суспільно-релігійних об’єднань молоді, яка виражається в 
поступовій відмові від моделі дочірнього осередку релігійної громади на користь 
моделі молодіжного суспільно-релігійного об’єднання (с.204). Встановлення 
закономірностей змін в організації релігійного життя України на рівні окремих 
суб’єктів – конфесійної громади та суспільно-релігійного молодіжного об’єднання – 
дає автору належні підстави, щоб стверджувати, що такі зміни зумовлені динамікою 
потреб індивідів, зростанням їхньої зацікавленості в пошуку середовищ споріднених 
ціннісних орієнтацій та життєвих цілей і відбуваються в результаті інтенсифікації  
міжособистісних взаємодій для реалізації суспільно значимих цілей.   

У четвертому розділі «Особливості структурно-організаційного оформлення 
релігійного життя за умов «четвертої» хвилі української міграції» виявлено 
специфіку структурування соціальної взаємодії за умов інтенсифікації соціальних 
переміщень на зламі тисячоліть, виділено актуальні моделі інтеграції переселенців, 
з’ясовано зміни в організаційних формах релігійного життя українців в т.зв. 
«четверту» хвилю української міграції, а також, зміни у структурно-територіальній 
локалізації (при)церковних громад українських емігрантів. Автор аналізує, яким 
чином громадські об’єднання українських емігрантів «четвертої» хвилі підвищують 
свій інтеграційний потенціал та актуалізують адаптаційні ресурси. А відтак як цей 
потенціал і ресурси використовуються українськими емігрантами та реемігрантами, 
зокрема, з’ясовує, яким чином суспільно-релігійні організації надають соціальну 
допомогу українським трудовим мігрантам та їх родинам в Україні. На підставі 
цього у роботі отримують подальший розвиток концепції соцієтальної інтеграції, які 
пояснюють процеси взаємодії індивідів їхнім прагненням до поліпшення життєвих 
можливостей через посилення ідентичності (с.211-213).  

Заслуговує на увагу аналіз поглиблених лейтмотивних інтерв’ю з українськими 
мігрантами в країнах їх перебування (Італія, Іспанія, Польща, Росія тощо) та іншими 
особами з досвідом міграції (реемігрантами й тими, хто чергує своє перебування на 
заробітках і перебування удома, в Україні). В такий спосіб автор формує підґрунтя  
для того, щоб розглядати ідентифікацію проявів та наслідків структурування 
соціальної взаємодії переселенців як таку, що відбувається завдяки дії двох 
механізмів: дистанціювання від минулого як тенденції до його смислового 
знецінювання, з одного боку, та входження до об’єднань, які забезпечують 
комфортну інтеграцію в домінантний соціум, як результат прагнення до збереження 
ідентичності в умовах універсалізації / секуляризації – з другого (підрозділ 4.1). 
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Автором запропоновано алгоритм виявлення актуальних моделей інтеграції 
переселенців в нове суспільство (країни ЄС). Виділені моделі утворюють три 
класифікаційні групи, кожна з яких включає дві моделі. Зокрема, це моделі активної 
інтеграції, які включають ґрунтовні характеристики двох підмоделей, з умовними 
назвами «Асиміляція» та «Діаспора»; моделі помірної інтеграції – «Транзит» та 
«Маятник»; моделі пасивної інтеграції – «Гетто» та «Повернення». Цим досягнуто 
виділення т.зв логічних класів, що репрезентують способи структурування 
соціальної взаємодії зовнішніх трудових мігрантів з України. Наведені вище 
результати вдалось автору поглибити, а застосовану схему – додатково апробувати 
при вивченні особливостей участі українських громадян в процесах трудової міграції 
до Росії, з огляду на її «маятниковий» характер, зокрема,  на  виявленні особливостей 
їх соціальних взаємодій під час перебування на заробітках (с.217-224). 

Враховуючи активну участь Церкви у житті українського мігранта та його 
родини, а також ту обставину, що та чи інша модель інтеграції може визначати 
перспективу взаємовідносин мігранта зі своїми земляками, об’єднаними в 
(при)церковну громаду, автор конструює чотири «ідеально-типові» поняття –  
«активісти», «комунікатори»,  «користувачі», «незалучені», кожне з яких відображає 
той чи інший спосіб структурування соціальної взаємодії мігрантів. Зокрема, на 
с.237 дисертаційної роботи презентовано типові свідчення мігрантів, що 
представляють той чи інший тип взаємовідносин у визначеному контексті, а також 
продемонстровано, якій саме актуальній моделі взаємодії з «домінантним» 
суспільством вони найбільш виражено притаманні.  

Відтак, новизною роботи у контексті, який можна означити як міграційний, є те, 
що в дослідженні вперше  ідентифіковано характер змін у способах організації 
релігійного життя в умовах «четвертої» хвилі української міграції як таких, що 
відбуваються в інтенсивному режимі і зумовлені поширенням практик соціального 
служіння в прорелігійних спільнотах українських мігрантів (підрозділ 4.2.1). Також у 
дисертаційній роботі доведено, що такі об’єднання стрімко набувають ознак 
асоціативних спільнот громадського типу, які сповідують принцип добровільного 
колективізму (підрозділ 4.2.2), орієнтуючись не лише на надання благодійної 
допомоги, але й на створення соціальних центрів (соціальної реабілітації, родинного 
порадництва, дитячого дозвілля тощо) із залученням місцевих ініціатив. Інакше 
кажучи, зміни в організації релігійного життя в умовах «четвертої» хвилі української 
(трудової) міграції постають як взаємозумовлені та взаємопроникні феномени 
процесу комунітаризації релігійного життя й актуалізують потребу в суспільно-
релігійних організаціях як медіаторах між людиною і суспільством. 

У п’ятому розділі «Стратегії та перспективи розвитку суспільно-релігійних 
організацій: приклад Карітасу України» здійснено тестування ефективності 
стратегій розвитку благодійних суспільно-релігійних організацій екуменічної 
орієнтації на прикладі Карітасу України. Внаслідок цього автором удосконалено 
теоретичне уявлення про процес комунітаризації як акумуляцію індивідуальних дій і 
трансформацію їх (цих дій) на колективні внаслідок залучення людей до реалізації 
їхнього прагнення до взаємодопомоги. Дане положення розвинуте через доповнення 
даними про механізми розбудови партнерських мереж благодійними суспільно-
релігійними організаціями; у розширеному контексті комунітаризація розглядається 
як ефективна стратегія розвитку благодійних організацій екуменічної орієнтації 
(підрозділ 5.1). Крім того, в розділі подано науково-практичні рекомендації щодо 
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оптимізації діяльності соціолога в суспільно-релігійних організаціях та інших 
структурах «третього сектору» та  обґрунтовано методологічні та організаційні 
засади організації такої роботи, зокрема, розкрито зміст соціологічної діагностики та 
визначено, на прикладі реалізованих автором низки дослідницьких проектів, її місце 
у структурі проектів аналітичної групи Карітасу України (підрозділ 5.2).   

Так, для оптимізації діяльності соціальних служб-консорціумів  в структурі 
суспільно-релігійної організації  автором було розроблена концептуальна схема 
соціологічної діагностики проблем та потреб вразливих верств населення, з 
акцентом на аналізі потреб «разом з іншими», а саме, на виявленні інтеграційного 
потенціалу суспільно-релігійних об’єднань, які маючи розгалужену мережу центрів, 
ініціюють формування партнерського середовища. Таким чином, у роботі дістали 
подальший розвиток перспективи використання методології Action Research як 
базової моделі участі соціолога в проектній діяльності суспільно-релігійних 
організацій та інших структур «третього сектору» з огляду на її інтеграційний 
потенціал (с.343-346). Саме Action Research (або ж – дослідження-впровадження), як 
переконливо доводить автор, може слугувати базовою моделлю включення 
соціолога в роботу суспільно-релігійних організацій та інших структур «третього 
сектору». Її актуальність визначається високим інтеграційним та міждисциплінарним 
потенціалом, позаяк цей тип дослідження, по-перше, є інструментальним щодо 
дослідницьких цілей, забезпечує співробітництво між теоретиками-соціологами та  
практиками соціального служіння; по-друге, має місце інклюзія бенефеціаріїв 
проектів як активних його учасників; по-третє, створюються ситуації одночасного 
творення та модифікації соціальної системи,  а отже, трансформації соціальних 
структур та соціальних відносин. Автор вважає, що методологія AR з часом 
ставатиме все популярнішою. Гадаю, що із цим варто погодитись, адже така 
методологія є адекватною соціальним запитам сучасного суспільства на розвиток 
тих соціальних / благодійних інституцій, котрі допомагають державі  підтримувати 
соціально вразливі верстви (а то й беруть на себе її функції), а також потребі в 
осмисленні можливостей соціальних структур, що діють під егідою Церкви, та інших 
структур «третього сектору». Її використання може сприяти налагодженню 
постійного діалогу між державними структурами та структурами «третього сектору» 
в рамках соціального партнерства, з урахуванням реальних обставин соціальних 
взаємодій та їх структурування.  

Підсумовуючи, слід відзначити, що автор ґрунтовно охарактеризувала: 
По-перше,  теоретико-методологічні засади досліджень організаційних форм 

релігійного життя, окресливши теоретичні підходи та обґрунтувавши додаткові 
пояснювальні ресурси системного розгляду структурно-організаційних аспектів 
релігійного життя.  

По-друге, механізми системних змін в організаційній структурі релігійного 
життя в статиці та динаміці, запропонувавши та обґрунтувавши алгоритм  
емпіричної ідентифікації та концептуалізації змін в організації релігійного життя.  

По-третє, системно-структурні та функціональні зміни в організації релігійного 
життя в українському контексті, з виокремленням трансформаційних процесів 
суспільно-релігійних відносин, на прикладі функціональних трансформацій в 
конфесійних громадах та реформування структурно-організаційних засад суспільно-
релігійних об’єднань молоді. 
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По-четверте, особливості змін організаційних форм релігійного життя 
українських мігрантів «четвертої» хвилі, а саме, зміни в структурно-територіальній 
локалізації церковних громад та актуалізації адаптаційного й інтеграційного 
потенціалу прорелігійних та суспільно-релігійних об’єднань українських 
реемігрантів. 

По-п’яте, стратегії та перспективи розвитку суспільно-релігійних організацій в 
Україні (на прикладі Карітасу України), а також процеси змін форм участі соціолога 
в проектній діяльності суспільно-релігійних організацій – на прикладі участі автора 
у низці дослідницьких проектів.  

Отже, автор дисертації цілком впоралася із завданнями, які окреслила для 
досягнення мети дослідження. Наукові положення, висновки і рекомендації, 
сформульовані в дисертації, є достатньо обґрунтованими. 

 
Значущість дослідження для науки і практики,  

впровадження наукових результатів, напрями їх подальшого використання 
 

Дисертаційне дослідження має практичне значення, а висновки і рекомендації 
поглиблюють наукові уявлення про теоретико-методологічні засади, універсальні 
механізми системних змін в організаційній структурі релігійного життя в 
українському контексті. Результати дисертаційного дослідження можуть бути 
використані (і були використані) для: теоретичних та прикладних соціологічних 
досліджень структур громадянського суспільства, аналізу їхнього досвіду як 
медіаторів між індивідом та державою; оцінювальних досліджень, соціальної 
експертизи, діагностики та моніторингу проблем і потреб соціально вразливих 
верств населення; розробки соціальних проектів і програм із залученням соціального 
капіталу суспільно-релігійних організацій та інших структур «третього сектору». 

Окреслені теоретико-методологічні підходи, авторська концепція змін 
організаційних форм релігійного життя, емпіричні характеристики моделей, 
отримані в ході дослідження, сприятимуть розвитку навчальних дисциплін 
«Соціальна структура суспільства», «Соціальна стратифікація у сучасних 
суспільствах», «Соціологія соціальних трансформацій», «Соціологія релігії». 
«Методологія якісного аналізу емпіричних даних». Адже окремі результати 
дослідження використані при написанні посібника, в якому дано практичні поради з 
організації громад (Спільнота як Дім. Практичні поради з організації громад 
українських трудових мігрантів / [М. Бондаренко, О. Іванкова-Стецюк, Г. Селещук, 
М. Школяр] ; за ред. О. Іванкової-Стецюк ; Комісія УГКЦ у справах мігрантів, 
кафедра соціології та соціальної роботи НУ «Львівська політехніка». – Л., 2011. – 
96 с.) та в навчальному процесі вищої школи, при розробці програми та лекційних 
матеріалів курсу з якісних методів соціологічних досліджень (Іванкова-Стецюк О. 
Трудова міграція: аналіз життєвого досвіду / О. Іванкова-Стецюк // Якісні 
дослідження в соціологічних практиках: навч. посіб. / за ред. Н. Костенко, 
Л. Скокової. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2009. – С. 320–342. ).  

Основні положення дисертації О.Б. Іванкової-Стецюк обговорювались на  20-ти 
науково-практичних всеукраїнських та міжнародних  конференціях, зокрема, були 
представлені в ході пленарного виступу на міжнародній конференції в Молдові 
(Кишинів). Апробація дисертації відбувалась і на інших публічних заходах – 
круглих столах, дискусіях презентаціях (7), як в Україні, так за кордоном 
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(Бельгія, Брюссель), а також на методологічних семінарах факультету соціології 
та кафедри соціальних структур та соціальних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка за час перебування в 
докторантурі протягом 2012–2015 рр. 

 
Повнота викладу основних результатів дисертаційного дослідження 

 в опублікованих працях 
  

Дисертаційне дослідження О.Б. Іванкової-Стецюк є завершеною науковою 
роботою, а отримані результати, наведені в дисертації та авторефераті, належать її 
автору. Її основні положення викладені загалом у 45 наукових публікаціях. Праць, 
які відображають основні наукові результати дисертації, – 27, із них індивідуальна 
наукова монографія – 1, статей в українських фахових виданнях із соціологічних 
наук – 22, статей у закордонних періодичних наукових виданнях (Австрія, Молдова, 
Росія, Румунія) – 4. Праць, які додатково відображають результати дисертації, – 18, у 
тому числі 3 колективні монографії, з яких виданих в Україні – 2, за кордоном 
(Італія) – 1. 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в опублікованих 
статтях здобувача відповідає вимогам "Порядку присудження наукових ступенів і 
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника", затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. Вимогам 
вищезгаданого Порядку відповідає і оформлення дисертаційної роботи. Основні 
положення дисертації і зміст автореферату є ідентичними. Зміст опублікованих 
наукових праць здобувача та автореферату дисертації достатньо повно відображають 
основні положення дисертаційного дослідження. 

 
Дискусійні положення та зауваження 

 
Деякі положення дисертації та твердження, що їх містить текст, мають 

дискусійний характер або потребують уточнення. 
1. У загальній характеристиці теорії систем як пояснювального ресурсу у 

вивченні релігійних процесів та явищ, авторка робить акцент на релігії, яка будучи 
складною відкритою системою, розглядається нею як культурна підсистема більшої 
системи, адже зосереджена на виробництві духовних цінностей і забезпечує функцію 
відтворення соціальної структури. Йдеться про системний аналіз релігії в рамках 
теорії соціальної дії Т. Парсонса, системних ідей інтегральної соціології П. Сорокіна, 
проте, не згадує Н. Лумана з його теорією соціальних систем, в якій суспільство є 
неоднорідним і диференціюється на ряд підсистем, таких як: функціональні 
підсистеми, системи комунікацій, а також системи організацій. На нашу думку, у 
першому розділі, слід також було навести аргументи чи переваги саме системного, 
соціокультурного та синергетичного підходів на відміну від теорій 
інституціоналізму чи неоінституціоналізму.  

2. Робота була б більш змістовною, якщо автор у другому розділі зробила 
порівняльний аналіз українського контексту з загальноєвропейським за результатами 
досліджень інших дослідників. А також належним чином обґрунтувала, чи 
запропоновані нею нові теоретичні моделі системних змін в організаційній структурі 
релігійного життя мають універсальний характер і властиві  не лише (чи лише?) 
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українському суспільству. Адже йдеться про універсальні механізми (лабільність та 
гібридизацію), а для такого твердження не обійтися без соціологічного чи 
міждисциплінарного порівняльного контексту. Недостатньо опрацьований 
емпіричний досвід, а відтак не висвітлені зміни, відмінності чи спільні риси в 
структурно-територіальній локалізації релігійних громад у європейських країнах та 
Росії мігрантів інших країн у порівнянні з українськими. Доцільно було б також у 
висновках узагальнити  чи зміни організаційних форм релігійного життя (зокрема 
йдеться про функціональні трансформації в конфесійних громадах та реформування 
структурно-організаційних засад суспільно-релігійних об’єднань молоді) мають 
загальноєвропейський (глобалізаційний) контекст чи характерні тільки для України. 

3. У підрозділі 2.2. «Алгоритми емпіричної ідентифікації та концептуалізації 
змін в організації релігійного життя» автор застосовує необхідну для якісного 
дослідження процедуру тріангуляції – як використання даних, зібраних з різних 
джерел різними методами, різними дослідниками, що передбачає не лише 
співставлення з даними  опитувань та аналізу документів, але й урахування досвіду 
спостереження за змінами організаційних форм релігійного життя в українському 
контексті. Проте, посилаючись на с. 126-127 на результати «Європейського 
соціального дослідження» (ESS), не проаналізовано сучасні тенденції, структурні 
зміни в організаційній структурі релігійного життя України в європейському 
контексті впродовж останнього десятиліття (такі тенденції можна простежити 
принаймні, починаючи з 2005 по 2013 рр.). Не розкрито результати міжнародного 
соціального дослідження ISSP  (International Social Survey Programme - моніторингові 
соціальні дослідження світового рівня, які налічують на сьогодні вже 45 країн-
учасниць Європи, Північної та Південної Америки, Азії та Південної Африки), в 
якому у 1991, 1998, а в 2008 рр. приєдналися й українські соціологи, окремо був 
виділений модуль релігії.  Вторинний аналіз ж результатів моніторингу Інституту 
соціології НАН України дав б підстави автору говорити про загальні системно-
структурні тенденції зміни релігійного життя в Україні, починаючи з 1990-х рр. З 
огляду на ці зауваження, на нашу думку, зміст автореферату дисертації був би більш 
змістовним, якщо автор в емпіричній базі на с.4 конкретизувала наявність й 
кількісних досліджень, реалізованих нею в межах численних дослідницьких проектів 
впродовж останніх 15 років, а також, які саме дані, вторинний аналіз інших 
досліджень, джерел вона застосувала завдяки процедурі тріангуляції. 

4. Дисертаційна робота виграла б, якщо автор у четвертому розділі окреслила 
особливості організаційних форм релігійного життя попередніх трьох хвиль 
української міграції, а відтак розкрила специфіку четвертої – окресливши 
організаційну структуру, моделі та форми релігійного життя, що б і дало їй підстави 
говорити про системні зміни в структурно-територіальній локалізації не лише греко-
католицьких церковних громад,  а й інших традиційних конфесій, до яких входять 
українські мігранти за кордоном. 

5. Розкриваючи у підрозділі 4.1. специфіку структурування соціальної 
взаємодії українців за умов інтенсифікації соціальних переміщень, автор виділяє 
актуальні моделі інтеграції сучасних переселенців у рамках церковної громади. Тут 
радше слід говорити про структурну соціальну мобільність, адже для трудових 
мігрантів характерна низхідна мобільність через втрату соціального статусу в 
Україні та набуття нового в міграції. Тому поряд з релігійною слід було виділити й 
соціальну   самоідентифікацію   та   її   кризу,   рівень  соціального самопочуття тощо  
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Відгук офіційного опонента 

на дисертацію Іванкової-Стецюк Оксани Борисівни 

«КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЗМІН ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ 

РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ», 

подану до захисту у спеціалізовану вчену раду Д. 26.001.30 

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на здобуття 

наукового ступеня доктора соціологічних наук 

зі спеціальності 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини 

 

Актуальність дисертаційної роботи обумовлена радикальними 

перетвореннями у соціальній структурі українського суспільства загалом та 

соціально-релігійній структурі, зокрема. Остання на рубежі тисячоліть 

демонструє  тенденцію до урізноманітнення та трансформацій під впливом 

не лише соцієтальних та субінституціональних, а й наднаціональних, 

міжнародних факторів,  роль яких за умов глобалізації значно посилюється. 

В  країнах пострадянського простору, до яких належить Україна, такий вплив 

накладається на процеси трансформації «маргінальної» моделі  організації 

релігійного життя та формування нових інституціональних основ 

функціонування та розвитку релігійного життя. Даний процес є складним, 

неоднозначним, часто латентним, який нерідко супроводжується  

деструктивними й кризовими проявами. Останні особливо виразно 

проявлялися у перші роки української незалежності, коли в Україні почала 

складатись нова система суспільно-релігійних відносин, а на суспільну арену 

виходити соціальні інститути, які до цього часу не мали можливості 

здійснювати активного впливу на суспільство. З часом, під впливом 

лібералізації та глобалізації, намітилась хоча й не надто сильна, але загалом 

стійка тенденція до пом’якшення міжінституційних конфліктів, зокрема, 

завдяки адаптації сучасних релігійних організацій до системних 

трансформацій українського  суспільства.  Такі процеси потребують 

осмислення з соціологічної перспективи. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Отже, прояви сучасних структурних, інституціональних та 

функціональних змін  у релігійному житті представляють складне явище,  

потребують комплексних досліджень та всебічного аналізу, критичного 

осмислення  на основі нових інтегративних підходів. З огляду на вище 

сказане, тему дисертаційної роботи слід означити як актуальну. 

Дисертаційне дослідження демонструє новаторський підхід автора до 

вивчення змін в релігійному житті. Він полягає у тому, що автор акцентує 

увагу на мезорівні аналізу, приділяючи особливу увагу тим структурам, через 

які індивід поєднується з рештою суспільства, актуалізуючи розуміння 

суспільства і місця людини у ньому – як сукупності рівних індивідів, що 

взаємодіють між собою та входять у нову систему суспільно-релігійних 

відносин. Остання в дисертації розглядається як така, що наділена певними 

рисами, які змінюються з появою нових соціальних зв’язків, цим визначаючи 

відносини між об’єктами, або зв’язків всередині них, або, іншими словами  -- 

демонструючи тенденцію до системних змін (підрозділ 1.1.). Відтак, 

логічним бачиться використання автором системних ідей соціологів для 

пояснення релігійних процесів у різних суспільствах, зокрема, евристичного 

потенціалу системології та її складової – теорії соціальних систем з 

орієнтацією її на інтеграцію системних знань про навколишній світ 

(підрозділ 1.2). Ключовим при цьому логічно постає виокремлення автором 

організаційної форми як способу упорядкування взаємодій індивідів у межах 

соціальної системи залежно від виду соціальних зв’язків у ній. Пропонований 

підхід бачиться сучасним і оригінальним; його використання формує 

теоретико-методологічне підґрунтя для предметного виокремлення змін 

організаційних форм релігійного життя та включення їх до сфери досліджень 

соціальної структури й соціальних відносин (с. 63-68), що до цього часу не 

застосовувалося в соціології   

 Обрана дослідницька оптика уможливлює вирішення поставленої 

дослідницької мети – створення узагальнюючої концепції змін 

організаційних форм релігійного життя в сучасному суспільстві, яке 
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розглядається автором як секуляризоване, що виявляє тенденцію до 

ревіталізації релігійних цінностей.  

Концепцію збудовано у вигляді формально-логічної системи 

послідовностей, що дають змогу поетапно, через здійснення мультирівневого 

аналізу, розкрити сутність системних змін в організації релігійного життя. 

Такі зміни розглядаються в дисертації як результат дії універсальних 

механізмів функціональної лабілізації та структурної гібридизації, які 

визначають тенденцію до комунітаризації релігійного життя (с. 87-94). 

Система суспільно-релігійних відносин при цьому постає такою, що має 

адаптаційні й інтегративні ресурси, а організаційна структура релігійного 

життя – як складна й рухлива.   

Побудова концепції в дисертаційній роботі здійснюється у два етапи.  

На  першому етапі (підрозділ 2.1) автор демонструє логіку побудови 

теоретичних моделей змін організаційних форм релігійного життя та 

уможливлює розроблення із соціологічної перспективи базових теоретичних 

положень як певної формально-логічної системи послідовностей у п’яти 

концептуальних вимірах, а відтак --  презентації наступної концептуальної 

схеми.  

1. З позицій структурного підходу в соціогуманітарних науках релігійне 

життя являє собою сукупність процесів взаємодії соціальних суб'єктів, в 

результаті яких формуються ті чи інші суспільно-релігійні відносини.  

2. Система суспільно-релігійних відносин є сукупністю складових 

релігійного життя, пов’язаних між собою та зовнішнім середовищем, і здатна 

якісно змінюватись.  

3. Організація релігійного життя – це процес структурування (побудови), 

функціонування й розвитку системи суспільно-релігійних відносин.  

4. Покладання в основу типологічної матриці не лише релігійного 

критерію, але й способу структурування взаємодій для забезпечення 

духовно-релігійних і соціальних потреб індивіда та соціальної групи є 

підґрунтям для побудови понятійної конструкції, каркас якої утворюють три 
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актуальні організаційні форми релігійного життя – релігійні, прорелігійні та 

суспільно-релігійні об’єднання (організації), що мають подібні функції, але 

відрізняються мірою їх вираження.  

5. Існує принципова можливість виокремлення універсальних механізмів 

системних змін в організаційній структурі релігійного життя – 

функціональної лабілізації та структурної гібридизації, – дія яких зумовлює 

тенденцію до його комунітаризації через розширення форм соціальної 

активності релігійних організацій та поєднання його організаційних форм з 

організаційними формами громадського життя (с. 94-95).  

Формулювання цих положень означує перехід до другого етапу 

концептуалізації змін організаційних форм релігійного життя в дисертаційній 

роботі, на якому передбачається уточнення змісту ключових понять через 

фіксацію й ідентифікацію їхніх проявів. Зокрема, автор приділяє свою увагу 

особливостям трансформацій суспільно-релігійних відносин в сучасних 

українських реаліях (підрозділ 3.1), встановлюючи закономірності змін в 

організації релігійного життя України на рівні окремих структурних 

компонентів – конфесійної громади та молодіжного суспільно-релігійного 

об’єднання (підрозділ 3.2).  

Поглиблений аналіз теоретико-методологічної бази досліджень 

соціальних аспектів релігійного життя та використання великої кількості 

емпіричних досліджень, що проводилися за особистої участі автора, дають 

можливість удосконалити теоретичне бачення трансформації соціальної 

системи як зміни її стану внаслідок ціннісно-поведінкових переорієнтацій 

щодо механізмів досягнення соціального порядку. Зокрема, автор демонструє 

можливість здійснення соціальної адаптації периферійними інститутами, 

розглядаючи трансформації суспільно-релігійних відносин як перехід 

суспільства зі стану упорядкованості за рахунок ізоляції релігійних 

організацій до стану, коли упорядкованість є результатом підвищення їхньої 

суб’єктності  (с. 146-148). 
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Слід також підкреслити інноваційний характер роботи в тій її частині, 

яка стосується аналізу змін у моделях організації релігійного життя за умов 

«четвертої» хвилі української міграції. Зміни в організації релігійного життя 

сучасних українських мігрантів автор представляє (зокрема, актуалізуючи 

для цього потужну емпіричну базу авторських проектів) як такі, що 

відбуваються в інтенсивному режимі і зумовлені поширенням практик 

соціального служіння в прорелігійних спільнотах українських мігрантів 

(с. 281-296 ). Як насідок, автор доводить, що такі об’єднання стрімко 

набувають ознак асоціативних спільнот громадського типу, які сповідують 

принцип добровільного колективізму (с.  297).  

Може стати цікавим і корисним для сучасного соціолога, якому 

доводиться відповідати на виклики сучасного суспільства, пов’язані із 

забезпеченням рівних прав і можливостей індивідів, заключний розділ 

дисертаційного дослідження.  

Даний розділ має свою специфіку, адже є «кейсом самого автора», 

сформованого в руслі соціологічної практики «занурення» в поле 

дослідження, з елементами участі-спостереження, яку вважають 

ефективною при вивченні відносин і процесів у змінюваному контексті (с. 

321-323). При цьому методологічно доцільними бачаться використані в 

розділі концепція організації як динамічної цільової 

багатофункціональної системи, що може демонструвати свій потенціал у 

відстоюванні інтересів людей через залучення їх до реалізації прагнення 

до справедливості, взаємодопомоги, соціальної підтримки, за авторства 

А. Етціоні (с. 317-321). Представляє інтерес і використання автором  

елементів мережевого аналізу, таких як графічні зображення точок 

(вузлів, вершин) та ліній (ребер), які їх сполучають, виражаючи зв'язки 

між акторами або стосунки між ними (с. 315-317).  

Опрацювання теоретичних та методологічних засад діяльності 

суспільно-релігійних організацій та інших структур «третього сектору» 

уможливлює вироблення рекомендацій щодо активнішого використання 
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їхніх здобутків у розвитку суспільства, яке претендує на те, щоб його 

називали демократичним (с.329). Участь у цьому соціолога, як свідчить 

«кейс автора» дисертації, може бути відчутною в разі актуалізації 

дослідження-впровадження (Action Research). Таке дослідження має 

інтеграційний потенціал та створює ситуації одночасного творення й 

модифікації соціальної системи, що є умовою трансформації соціальних 

структур і соціальних відносин  (с.343-346).  

Відтак, слід відзначити високу практичну значущість дисертаційної 

роботи. Також закономірно, що результати даного дослідження були 

використані (і можуть використовуватись надалі) для теоретичних та 

прикладних соціологічних досліджень структур громадянського суспільства, 

аналізу їхнього досвіду як медіаторів між індивідом та державою; 

оцінювальних досліджень, соціальної експертизи, діагностики та 

моніторингу проблем і потреб соціально вразливих верств населення; 

розробки соціальних проектів і програм із залученням соціального капіталу 

суспільно-релігійних організацій та інших структур «третього сектору».  

Підсумовуючи, бачиться необхідним підкреслити: обґрунтованість і 

достовірність наукових результатів та висновків, представлених в 

дисертаційному дослідженні  забезпечується відповідністю використаних 

наукових теоретико-методологічних і емпіричних методів дослідження меті 

та завданням роботи; повнотою, об'єктивністю і репрезентативністю 

використаної в роботі емпіричної інформації. Сформульовані наукові 

положення та висновки є достовірними та обґрунтованими, оскільки 

виходять із наукової проблематики дисертаційного дослідження, їх розробка 

здійснена на багатій джерельній базі, сформованої автором під час роботи у 

міжнародних дослідницьких та науково-практичних проектів. Дослідження 

пройшло необхідну апробацію на наукових форумах в Україні та за 

кордоном; його належно представлені у публікаціях автора. 

В той же час деякі твердження здобувача заслуговують на уточнення і, 

можливо, дискусії під час захисту. 
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1. Аналіз змін в системі суспільно-релігійних відносин передбачає 

використання інституціонального підходу, який дозволяє розкривати як 

зміни в організаційних основах релігійного життя, так і роль релігії в 

трансформаціях інституціональної системи сучасного суспільства. Однак, 

даний підхід практично залишився поза дискурсом дисертаційної роботи. Те 

ж саме стосується й конфліктного підходу, який бачиться як ефективний у 

вивченні причин та наслідків зростання напруги та протиріч  між церквами та 

конфесіями у світі загалом та Україні, зокрема.  

2. Пропонований автором дисертаційного дослідження понятійний 

апарат досліджень організаційних форм релігійного життя, із урахуванням 

екуменічних процесів та зростання суб’єктності об’єднань, націлених на 

соціальне служіння, є важливим науковим здобутком. Однак, представлена в 

роботі типологія моделей організаційних  форм релігійного життя бачиться 

такою, що потребує більш ретельного емпіричного обґрунтування.  

3. Авторка докладно аналізує зміни у способах організації релігійного 

життя в умовах українського суспільства та «четвертої» хвилі української 

міграції, але при цьому досить обмежено розглядає впливи, які здійснює на 

розвиток релігійних відносин багатоканальне телебачення, сучасні 

інформаційно-комп’ютерні технології, Інтернет, мобільний зв’язок. А між 

тим, саме останні значною мірою визначають процеси змін за умов 

глобалізації, інформатизації та медіатизації суспільного життя.  

4. У своєму дослідженні дисертантка тільки побіжно торкається питань 

активізації й поширення релігійних сект та нетрадиційних релігій в Україні, 

хоча останні відіграють все помітнішу роль у релігійному житті в 

пострадянський період. 

5. З точки зору оптимізації сприйняття графічного моделювання, а саме 

при побудові блок-схем, варто було б в малюнках, які унаочнюють дію 

універсального механізму системних змін організаційних форм релігійного 

життя, здійснити деталізацію їх основних елементів. 
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