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I. Психологічні конструкти, 
суттєві для Правової реформи, 

або – Що ми міряємо?

І. ЦІнностІ

У кожному суспільстві є абстрактні ментальні конструкти, за 
які варто боротись, або, принаймні, очікувати, що за них стане бо-
ротись хтось інший. Якщо спрощено, це і є цінності. Те, що людина 
вважає правильним, позитивним, гідним наслідування. Або стверд-
жує, що вона так вважає, бо сподівається, що саме такої відповіді від 
неї очікують (чинник соціальної бажаності). Свобода – рівність – 
братерство? Так. Але що ми розуміємо під кожним із трьох понять?

Деякі дослідники (Рокіч, Шварц, Інглхарт) [1,2,3] вважають, що 
людські цінності є універсальними. Певною мірою це так і є, оскіль-
ки, наприклад, всі країни-члени ООН визнають базові права люди-
ни. Але інші дослідники звертають особливу увагу, що кожна спіль-
нота наповнює їх своїм змістом, оскільки реалізує по-своєму. Відомі 
розвідки саме національних, культурно-специфічних конструктів, 
наприклад «Ієрархія особистісних цінностей» Погачніка [4].

Наскільки глибоко іноді помиляються універсалісти, в лапках 
і без, можна судити за різними ознаками та прикладами. Приклад 
перший. В опитуванні за методикою Інглхарта World Value Survey 
(локальний партнер – Український інститут соціальних досліджень 
ім. О. Яременка, голова правління Ольга Балакірєва) Україна пот-
рапляє в один кластер з РФ та Бєларуссю [3]. Що має свідчити на 
користь гіпотези чи то спільної колиски трьох братніх народів, чи 
то подібної ментальності трьох сестер, які мріють про екскурсію в 
Москву. Іншими «трьома сестрами» за Інглхартом і його колегами 
виявились дуже умовно схожі між собою Азербайджан, Вірменія і 
Грузія (цікаво, що з цього приводу думають на Кавказі?). Ще один, 



Соціально-психологічне дослідження побутових уявлень про права людини 

�

як мінімум, загадковий момент. За тією ж методикою дуже менталь-
но близькими виявились Польща та Індія. Але… на умовній підсум-
ковій схемі їх розділяє жирна червона лінія, що має підтверджувати 
цікаві, але багато в чому спекулятивні теорії Інглхарта [3].

Цінності слугують досить ефемерною основою для правової сис-
теми. Оскільки вони досить нелінійно конвертуються як в норми 
побутової поведінки, так і в правові норми.

ІІ. КультурнІ праКтиКи

Культурні практики – типові для певної культури дії у типовій 
для неї ситуації. Культурною практикою є святкування весілля, що 
на відміну від реєстрації шлюбу з очевидних причин не регламен-
тується законодавчо. Кого ми вважаємо родичем, і які стосунки 
внаслідок цього підтримуємо, теж не варто напряму регламентувати 
законодавством, але законодавство стосовно сім’ї та шлюбу необхід-
но має враховувати подібні чинники. Наприклад, з ким громадя-
нин може вести спільне господарство, мати спільне житло або навіть 
продукти в холодильнику.

В різних культурах відрізняються типові способи укладення 
угоди. В одному випадку це буде більш чи менш детальна усна домо-
вленість, в іншому – короткий документ загального характеру, або 
контракт, що чітко передбачає практично всі можливі випадки. На-
скільки буквально положення договору будуть дотримуватись, також 
принаймні частково залежить від культури сторін та їх суб’єктивних 
тлумачень досягнених домовленостей. Зауважимо, що правова куль-
тура громадян не є чимось окремим від загальної культури. У бага-
тьох випадках варто звертати увагу на їх взаємний вплив.

Повторюваність певних культурних практик дозволяє їх класи-
фікувати та вивести залежність від обмеженої кількості найхарак-
терніших параметрів. Такі параметри системно відрізняють «нас» 
від «них» з національної та (або) громадянської точки зору. Або 
відрізняють декілька спільнот з умовно космополітичної та умов-
но нейтральної позиції. Оскільки правдиво нейтральну точку зору 
на цей предмет здатний сформувати лише гіпотетичний ідеальний 
спостерігач, що, по-перше, однаково добре розуміє всі порівнювані 
культури, а також, по-друге, позбавлений емоційних зв’язків та пре-
ференцій щодо «правильних» спільнот. Першої умови добитись важ-
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ко, другої – практично нереально. Чи можемо ми уявити грамотного 
дослідника країни, байдужого до її людей та звичаїв?

«Пролетарський» та будь-який інший інтернаціоналізм є анти-
науковим світоглядом, своєрідним вимушеним космополітизмом 
для бідних. Оскільки базується на поганому знанні чи свідомому 
ігноруванні суттєвих особливостей етнічних та політичних спіль-
нот. Інформованість про такі особливості – важлива умова успіш-
ного розвитку соціуму. Знання системою своїх обмежень збільшує її 
надійність.

ІІІ. КультурнІ вимІри

Отже, з прагматичної точки зору, варто, крім цінностей, а в де-
яких випадках замість них, досліджувати інші конструкти. Зокрема, 
культурні виміри (Хофстед) [5] були досліджені для багатьох країн.

України в списку на його офіційному сайті немає, але таких 
досліджень проводилось, як мінімум, два. За цими даними, Україна 
потрапляє в один кластер з Норвегією, Швейцарією та Ірландією. 
Таким чином, через культурні практики нам значно легше пояснити 
як схильність України до сповзання в анархію, так і більш очевидне 
сповзання Росії та Бєларусі до авторитаризму.

У Хофстеда є чотири шкали, серед яких основний інтерес для 
нас являють індивідуалізм-колективізм та дистанція влади, дещо 
менший – уникнення невизначеності. Пізніше додана п’ята шка-
ла – довготермінова орієнтованість – теж поки лишається поза на-
шім розглядом.

З першою шкалою на перший погляд просто: це опозиція «я як 
член спільноти» – «я як індивід». Але виникає група уточнюючих 
питань щодо колективізму:

яку роль (ролі) в спільноті виконую «я», та
яким чином «я» пов’язане із спільнотою? Чи є ці зв’язки пе-

реважно ієрархічними, вертикальними, або переважно неформаль-
ними, горизонтальними.

Участь в віртуальній спільноті сайту «Майдан», в загоні плас-
тунів, статутні та позастатутні відносини в військовій частині теж є 
різними формами колективізму.

Наприклад, колективізм українців в своїх типових проявах є 
скоріше «горизонтальним», ніж «вертикальним», заснованим на фор-
мальній ієрархії [6]. Українці частіше і загалом ефективніше здатні 

♦
♦
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виконувати колективні завдання, якщо взаємодія передбачає нефор-
мальні зв’язки і ситуативні домовленості, ніж керуватись у своїх діях 
чітким набором формальних приписів. Згадаємо хоча б роботу по-
даткової адміністрації за часів Азарова. Лише завдяки «горизонталі», 
що стримувала найбезглуздіші «вертикальні» вказівки від букваль-
ного виконання, українська економіка пережила азаровщину.

Але водночас не варто надто ідеалізувати «горизонталь», оскіль-
ки частина таких зв’язків поступово трансформується у стійкі ко-
рупційні схеми. Вертикальний індивідуалізм, що проявляється як 
підкреслена неповага до авторитетів, відвертий чи таємний саботаж 
розпоряджень начальства, теж досить часто спричиняє деструктив-
ний вплив на суспільні та виробничі процеси.

Фольклорне «якось воно та й буде» гіпотетично свідчить про 
характерний для українців низький показник уникнення невизна-
ченості. Звичайно, одної приказки замало, щоб судити про цей куль-
турний вимір, але детальніші розвідки наших колег підтверджують 
цю здогадку.

Висока дистанція влади означає, що суспільство схильне мак-
симально делегувати повноваження авторитетам, очікуючи від них 
граничної мудрості та чесності. Або настільки залякано і задавлено 
репресіями, що самопризначені авторитети з довільно визначеними 
повноваженнями керують просто по праву сильного.

Дистанція влади може відрізнятись для різних соціальних груп. 
Наприклад, суспільством, яке схильне скоріше відбирати та обмежу-
вати повноваження посадовців, керує авторитарний лідер, схильний 
їх накопичувати. І навіть теоретично це призводить до ситуації, що 
сильно нагадує Україну-2004.

Наступне питання: що таке «спільнота», до якої належу «я»? Ад-
же навіть велика розумниця Наталія Паніна [7], а слідом за нею 
деякі інші загалом адекватні дослідники, звалили до купи звичайну 
локальну ідентичність (місто, село, район) та регіональну, за деяки-
ми спостереженнями автора, характерну переважно для функціо-
нерів Партії Регіонів. Соціально-психологічні межі локальних спіль-
нот можуть суперечити існуючому адміністративному поділу. Для 
початку згадаймо обґрунтований лише побажанням міської влади 
перерозподіл районів Києва.

«Регіон» став таким собі підпоручиком Кіже, що виник на кін-
чику пера соціологів, але довго отримував чергові військові звання. 
Такими самими народженими в кабінетах науковців підпоручиками 
Кіже мають певний шанс стати «біетнори» (Валерій Хмелько) [8], 
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«ново-», «юго-» та інші «-роси». Але чи варто нам допомагати в по-
дальшому вирощуванні цих поки що віртуальних ідентичностей? До 
чого, зокрема, призводить невдалий експеримент з перетворенням 
Кримської області на АР. І спробуємо утримати посадовців від пов-
торюваного наступання на граблі.

IV. право та правосвІдомІсть

Правосвідомість — це сукупність поглядів, ідей, які виражають 
ставлення людей, соціальних груп, націй до права, законності, пра-
восуддя, їхнє уявлення про те, що є правомірним і неправомірним 
(Тарас Андрусяк) [9]. Кодифіковане право втілюється в життя, про-
ходячи через своєрідні ментальні фільтри. Чого варте декларування 
прав без механізмів їх забезпечення, та людей, здатних користува-
тись такими механізмами?

І, крім правосвідомості більшості громадян, що характеризує 
умовного «середнього українця«, тут грає особливу роль сприй-
няття та інтерпретація правових норм державними службовцями, 
правниками, правозахисниками, тощо. Кожний гарний закон може 
наштовхнутись на спротив, якщо він суперечить культурним прак-
тикам в описаному вище сенсі. Якщо такий спротив буде сильним, 
практики його поховають. Або для втілення закону в життя дове-
деться винести ногами вперед деяких практиків (в сенсі фізичних 
осіб). Щоб мінімізувати подібні наслідки проекту, нам потрібні ек-
спертні інтерв’ю.

Правова система може різною мірою відповідати або суперечити 
звичаям спільноти в цілому. Якщо право суперечить звичаям надто 
сильно, це скінчиться або революцією знизу, або геноцидом згори. 
Воно нам треба? Та й представникам влади теж; що б там не казали 
про владну еліту, в лапках і без, але якийсь інформаційний вхід у 
більшості цих людей є.

Якщо кодифікувати звичаї та надати їм силу закону, ми от-
римуємо інший екстрім – аналог адату, який перестав існувати в 
чистому вигляді навіть в ісламських країнах. Це також, очевидно, 
неприйнятний шлях для України. Додатково ми наражаємось на ри-
зик кодифікації локальних «понятій» замість звичаїв, та узаконення 
маргінальних, злочинних практик – хабарництва, рейдерства, на-
дання «даху», тощо. Оскільки «зараз всі так роблять».
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Отже, з гуманітарної точки зору, реформована правова система 
має в першу чергу використати здоровий потенціал існуючих сус-
пільних відносин та культурних практик. І спрямувати суспільство 
між зазначеними крайнощами радянського консерватизму та провін-
ційного фундаменталізму. Варіанти «а давайте зробимо як в країні 
Х, бо я там був на стажуванні» можуть нами розглядатись лише піс-
ля отримання об’єктивних даних, в чому країна У схожа на Х. Нап-
риклад, якщо довіряти методиці Хофстеда, Китай, Сінгапур і Росію 
можна сміливо виключити із списку «зробимо як в Х». А Норвегію, 
Швейцарію та Ірландію – з обережністю попередньо включити.

V. попереднІй висновоК

«А тепер з усім цим барахлом 
на борту нам таки треба злетіти»

У ході дослідження ми маємо з’ясувати, в якій частині латане-
перелатане законодавство, що частково дісталось нам у спадок від 
УРСР, найбільше суперечить культурним практикам громадян Украї-
ни. Маються на увазі люди, загалом мало схильні до криміналу, 
але в певних випадках позбавлені можливості вирішити свої загалом 
досить прості проблеми в межах права. Ці проблеми або провоку-
ють злочини, або взагалі не вирішуються, роками накопичуючи на-
пругу в суспільстві. Яка теж рано чи пізно може розрядитись мето-
дами, досить далекими від правових. Чим довше зберігаються такі 
суперечності, тим більша ймовірність непередбачуваного розвитку 
подій.

Оскільки метою проекту в цілому є прийняття нового Основ-
ного Закону та відповідне реформування правової системи, дослід-
ження правосвідомості дозволить певніше передбачити наслідки 
пропонованих реформ. Гуманітарна наука (соціологія, психологія, 
антропологія) в даному випадку виконує роль коригуючого інфор-
маційного контуру щодо пропозицій та рішень, які матимуть прав-
ничий характер.
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II. методика дослідження Правосвідомості 
та Пов’язаних з нею культурних Практик

Розгляд правосвідомості як ментального конструкта та пов’язаних 
з нею культурних практик наблизиться до вичерпного лише в тому 
випадку, коли правосвідомість розглядатиметься в контексті культу-
ри. У цьому сенсі цікаво відстежити зв’язок правосвідомості з сус-
пільною мораллю, нормативною етикою та деякими іншими конс-
труктами. Але таке завдання досить широке і загальне. Доступні нам 
методики практичного дослідження, ресурси і часові межі потребу-
ють його конкретизації.

Тому сконцентруємось на найсуттєвіших складових:
питання, що безпосередньо цікавлять правників в зв’язку з 

конституційною реформою, наприклад, право носіння зброї. Час-
тина цих питань може бути досліджена методом анкетування, якщо 
вони практично не викликають у опитуваних захисних реакцій, і 
нам в загальних рисах зрозуміло, що мотивує людей відповідати так 
чи інакше. Деякі питання не передбачають однозначної, односкла-
дової відповіді, але потребують додаткового аналізу мотивацій та за-
хисних реакцій учасників дослідження;

дослідження психологічного конструкту інтернальності, 
який дещо спрощено пояснюється як готовність людини приймати 
на себе відповідальність за власні вчинки. Його протилежністю є 
екстернальність, тобто сподівання на зовнішні чинники і перекла-
дання відповідальності на інших. Ця шкала покаже міру поширення 
в суспільстві патерналізму, тобто наскільки громадяни сподіваються 
отримувати соціальний захист та гарантії; або навпаки, потребують, 
щоб держава мінімально втручалась в їх справи;

вже розкриті нами культурні виміри Хофстеда – індивіду-
алізм-колективізм, дистанція влади та уникнення невизначеності. 
Зауважимо, що частково запозичивши в Хофстеда його теоретичні 
побудови, ми розробили іншу методику практичного дослідження. 
Перевага якої полягає в тому, що культурні виміри досліджуються 

♦

♦

♦
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у безпосередньому зв’язку з питаннями правосвідомості та застосу-
вання права. Недолік – в тому, що ми можемо співставляти отри-
мані результати з балами шкал Хофстеда лише приблизно, оцінюю-
чи, наприклад, показник уникнення невизначеності як низький або 
високий.

Таким чином ми виходимо на поєднання кількісних методів 
дослідження (анкетування) з якісними (фокус-група та експертне 
інтерв’ю). Якісними методами досліджуються найскладніші, най-
важливіші, або найзанедбаніші в нашому соціумі питання.

Дослідження проводиться в три етапи.
1. Анкетування за квотованою вибіркою, що відповідає демогра-

фічному складу населення України за віком, статтю та родом діяль-
ності. За основу береться методика анкетування, проведеного в ме-
жах проекту «Усвідомлення Вибору-2006». Планована загальна кіль-
кість учасників 850. Проводиться локальними партнерами проекту 
у кожному з обраних міст. Така вибірка є репрезентативною щодо 
міського населення України; додаткові сільські вибірки дозволять го-
ворити лише про індикативні показники для сільського населення.

2. Фокус-групи. Проводяться з метою уточнення моментів, при-
нципово недоступних для дослідження за допомогою анкети. Пла-
нована загальна кількість фокус-груп – 20 (кількість учасників 240). 
При проведенні фокус-групи здійснюється відеозйомка.

3. Експертне опитування. Здійснюється письмово або електрон-
ною поштою, з залученням від 5 до 8 експертів в кожному з регіонів 
(державні службовці, правники, журналісти та активісти НУО), за-
галом від 100 до 160 експертів.

Локальні партнери проекту здійснюють відбір учасників анке-
тування (по 50 учасників в кожному місті), збирають анкети, переда-
ють їх до координаційної ради проекту, потім відбирають експертів 
в своєму регіоні (від 5 до 8 експертів), збирають та проводять фокус-
групи (8-12 учасників).

Суттєве термінологічне уточнення. Під побутовими уявленнями ми 
розуміємо колективні та індивідуальні ментальні конструкти стосов-
но прав людини, характерні для громадян України; сукупність таких 
конструктів кореспондує з правосвідомістю.

Побутові уявлення про права людини можуть різною мірою від-
повідати або суперечити законодавству та реаліям його практичного 
застосування, а також суттєво розрізнятись для різних соціальних 
та демографічних груп населення. Метою аналізу є з’ясування ха-
рактеру та причин розбіжностей зазначених побутових уявлень з 
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міжнародним та національним законодавством, а також вироблення 
рекомендацій щодо усунення цих розбіжностей.

Дослідження розраховане на 6 місяців. Протягом перших трьох 
тижнів розробляється методика дослідження, формуються анкети, 
регіональні вибірки. Потім проводиться тренінг для регіональних 
партнерів у Києві, де пояснюється методика дослідження та рекомен-
довані засоби взаємодії з учасниками, а також узгоджуються плани з 
партнерами проекту. Протягом наступних двох тижнів проводиться 
анкетування і передача анкет у Київ. Наступний етап – попередня 
обробка анкет, уточнення сценаріїв фокус-груп та експертних опи-
тувань, інформування партнерів про результати анкетування, підго-
товка публікації попередніх результатів в науковій та науково-попу-
лярній формі (3 тижні). Далі проводяться фокус-групи і експертне 
опитування (4 тижні), аналіз даних, отриманих методом фокус-груп 
і експертного опитування і написання звіту за складовою проекту 
(6 тижнів), публікація результатів дослідження (6 тижнів).

Учасники робочої групи перелічені в додатку 1. Інструкція з 
проведення анкетування, анкета, сценарій фокус-груп та питання 
для експертного опитування наводяться у додатках 2, 3, 4, 5.
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III. Прямі відПовіді: статистика, 
отримана методом анкетування

Нами оброблено 907 анкет, отриманих у 18 містах України; ти-
повий розмір локальної вибірки – 50 анкет. Додатково маємо 3 ло-
кальних вибірки сільського населення і одну вибірку студентської 
молоді. Отримані з них дані розглядались нами як індикативні і 
були обмежено використані в процесі аналізу результатів.

Отже, дані нашого дослідження в загальному випадку можуть роз-
глядатись як репрезентативні щодо міського населення України. Від-
повідно до статистичного розподілу, маємо три базових випадки:

– дані поширюються на міське населення;
– дані з досить високою довірчою ймовірністю (порядку 0,7-0,8) 

можуть бути поширені на все населення України;
– розподіл даних має кілька виражених піків, що гіпотетично 

відповідають різним групам міського населення; факторний аналіз 
дозволяє нам постулювати певні гіпотези щодо складу цих груп та 
відмінностей між ними. Однак такі гіпотези можуть перетворитись 
на висновки тільки за умови доповнення анкетування іншими ме-
тодами, включно з факторним аналізом, а також дослідженням у 
фокус-групах та експертними інтерв’ю, що і було зроблено нами на 
наступних етапах дослідження.

Ми вирішили дещо відступити від послідовності проведення 
роботи на користь зручності викладення та сприймання матеріалу, 
тому поряд з даними анкетування поміщено деякі відповідні ним 
дані фокус-груп. Детальний аналіз питань, винесених на фокус-гру-
пи і експертні опитування, міститься в окремих розділах.

Арифметичні суми за багатьма питаннями відрізняються від 
100%, оскільки респонденти мали змогу запропонувати свій варіант 
відповіді; за замовчуванням інтерв’юери пропонували обрати один 
варіант, але у випадку особливої наполегливості респондента йому 
дозволялась подвійна відповідь. Виняток становить питання щодо 
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дискримінації, де за замовчуванням можна було, і навіть рекоменду-
валось, обирати множинну відповідь.

І. огляд вІдповІдей на питання анКети

1) Хто в Україні користується пільгами?

Більшість опитуваних (46,6%) згодна з тим, що пільгами в пер-
шу чергу користуються ті, хто їх призначає. Але також значна кіль-
кість прихильників думки, що це переважно люди, які заслужили їх 
своєю працею (24,7%), або люди, нездатні себе забезпечити (25,5%). 
У першу чергу до пільг позитивно ставляться пенсіонери та держав-
ні службовці. Отримане під час проведення фокус-груп уточнення: 
громадяни в цілому позитивно ставляться до пільг особам, що не-
здатні себе забезпечити, хоч і сильно сумніваються в ефективності 
системи надання таких пільг.

2) Чи мають громадяни інформацію 
про роботу державних установ?

Більшість опитуваних (50,7%) зазвичай позбавлена потрібної їм 
інформації. Мають без значних зусиль 20,5%, мають із значними 
зусиллями 21,5%. Найлегше така інформація дістається державним 
службовцям. Але (уточнено на фокус-групах, а також в коментарях 
до запитання в анкетах), навіть державний службовець не завжди 
може отримати потрібні йому дані з іншого відомства. В деяких ко-
ментарях вказано, що інформацію респонденти одержують лише з 
газет та телебачення; рівень довіри до ЗМІ, зокрема, як джерела ін-
формації про роботу державних органів, загалом низький.

3) Чи мають громадяни вплив на рішення влади 
в своєму місті?

Переважна більшість (75,8%) не має такого впливу, мають вплив 
досить часто 4,2%, мають за великої потреби та докладаючи значних 
зусиль 17,5%. Згодні докладати зусилля для отримання інформації 
та впливу на владу в першу чергу приватні підприємці та активіс-
ти громадських організацій. Часто впливають на рішення державні 
службовці.
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4) Право на справедливий судовий розгляд

Більшість опитуваних (38,6%) вважає, що воно забезпечене тіль-
ки заможним і впливовим людям; абсолютна меншість (8,4%) – що 
забезпечене всім однаково. Певну популярність має варіант «забез-
печене тільки тим, хто добре знає закони» (22,2%), що налаштовує на 
помірковано оптимістичний лад; але песимістичний варіант «не за-
безпечене абсолютній більшості» теж набирає 28,8% прихильників.

Уточнення, отримані на фокус-групах:
забезпеченим вважають лише право на звернення до суду, а не 

справедливий розгляд позову;
«заможні і впливові», які брали участь у фокус-групах, зок-

рема, представники локального середнього бізнесу, переважно не 
згодні з тим, що для їхньої соціальної групи є якийсь окремий спра-
ведливий судовий розгляд; від контактів з вітчизняною судовою сис-
темою багаті теж іноді плачуть.

За питаннями 1-4 ми можемо напевне стверджувати, що народ 
України є джерелом влади поки що переважно декларативно. Якщо 
таким низьким є вплив громадян на рішення місцевої влади, то що 
можна сказати про його вплив на центральну владу? На побутовому 
рівні існує чіткий розподіл меншості і більшості за ознакою «вла-
да – це Я» і «влада – це Інший»; типовий опис цього колективного 
Іншого з обох боків часто містить негативні характеристики.

Навряд відстороненість від влади можна вважати лише наслід-
ком пасивності самих громадян; знову зауважимо, що витрачаються 
значні зусилля на добування інформації, яка в загальному випадку має 
бути відкритою. Тобто просто переглядатись користувачем в довід-
нику або на інтернет-сторінці, замість випрошуватись чи напівле-
гально купуватись у посадовців.

5) Для спільної роботи найкраще

чітко розписати обов’язки по пунктах, повністю дотримува-
тись угоди» – 72%

«Приблизно домовитись про обов’язки, уточнювати їх за об-
ставинами» – 24,7%

6) Ставлення до шлюбних контрактів

«Мають укладатись більшістю пар» – 42,77%

♦

♦

♦

♦

♦
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«Не мають укладатись, бо це принизливо для подружжя» – 
25,3%

«Можуть укладатись, але з того не буде користі» – 23,1%
Абсолютна більшість довільних відповідей (8,8%) зводилася до 

того, що контракти можуть укладатись за взаємним бажанням обох 
сторін.

Дещо несподіваною для нас виявилась висока частка прихильни-
ків чітко формалізованих в письмовій формі угод, особливо шлюб-
них. Адже практика договірних відносин громадян України свід-
чить про інше – досить часто договір укладають просто тому, що це 
передбачено законом. Текст його являє трохи адаптований типовий 
зразок, де часто відсутні суттєві моменти реальних відносин сторін. 
У першу чергу це стосується угод фізичних осіб з юридичними. Ще 
більшою мірою наше зауваження стосується шлюбних контрактів. 
Відповідно до «Кодексу України про сім’ю та шлюб» вони давно мо-
жуть укладатись, хоча не є обов’язковою умовою реєстрації шлюбу. 
Однак досі укладає їх незначна меншість.

Можливе тлумачення цієї розбіжності намірів укладати угоди і 
дотримуватись угод з домінуючою культурною практикою, на нашу 
думку, свідчить про соціальну бажаність змін у бік більш формалі-
зованих відносин фізичних та юридичних осіб. Зокрема, робота без 
контракту, або з частково виконуючим його функції суто формаль-
ним документом, поступово стане скоріше винятком, ніж прави-
лом. Також ми можемо прогнозувати широку суспільну підтримку 
державних реформ у цьому напрямку.

Також варто звернути увагу на співвідношення противників 
шлюбних угод, які вважають їх принизливими (етична мотивація), 
або малокорисними (умовно прагматична мотивація). Спроба знай-
ти етичні мотивації, які суперечать подальшій формалізації ділових 
або виробничих відносин, нам не вдалась. Отже, укладання деталь-
них письмових угод з їх наступним дотриманням в Україні поступо-
во стане скоріше правилом, ніж винятком.

7) Приватна власність в Україні

«Достатньо захищена для більшості громадян» – 16,4%
«Достатньо захищена тільки власність дуже багатих» – 40,3%
«Приватна власність взагалі захищена погано» – 42,6%

Отже, на думку громадян, приватна власність в Україні скорі-
ше захищена як мінімум нерівномірно. Серед інших варіантів від-
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повіді один раз зустрічається версія, що приватну власність взагалі 
слід ліквідувати. Звичайно, одна радикальна думка на 907 анкет не 
дає нам жодної статистичної достовірності. Але це слугує ще одним 
нагадуванням: побутові уявлення про приватну власність та адек-
ватні способи її захисту в Україні мають досить широкий діапа-
зон. Відповіді значною мірою корелюють з питанням 4) – правом 
на справедливий судовий розгляд. Хоча питання захисту приватної 
власності, крім судової влади, відносяться до компетенції інших де-
ржавних органів. А також, особливо за умови їх бездіяльності, до 
компетенції самих власників.

[Трохи дивні відносини громадян з приватною власністю дають 
про себе знати вже в демографічній частині анкети. Зокрема, багать-
ом важко було відповісти на запитання «Підприємство, де працюєте 
(вчитесь, працювали до пенсії) належить до сектору…», тобто визна-
читись, в якому секторі економіки вони працюють. Це може бути 
наслідком як низького рівня грамотності деяких респондентів, так і 
тривалого балансування частини персоналу державних підприємств 
між роботою в державному і приватному секторі; наявністю значної 
кількості частково приватизованих державних підприємств і приват-
них підприємств, що належать посадовцям.]

8) Більшість високих посадовців, 
або ж «великих начальників»

«Займають посади, відповідні здібностям, та знають, що 
роблять» – 8,8%

«Займають посади завдяки родичам і друзям, але не здібнос-
тям» – 59,2%

«Займають посади завдяки належності до партії» – 23,7%
«Це переважно випадкові люди, яким пощастило в житті» – 

11,6%
На жаль, маємо відносно низький рівень довіри до влади в ціло-

му; в побутових уявленнях переважає думка, що посади отримують 
завдяки родинним зв’язкам, дружбі або членству в партії. Якщо ми 
додамо сюди інший реально існуючий критерій – персональну ло-
яльність керівництву, це навряд змінить загальну картину народних 
уявлень про владу на користь фахової компетентності. Коментувати, 
наскільки ці уявлення відповідають дійсності, ми не станемо; такі 
висновки знаходяться поза розглядом нашого дослідження. Версія 
«випадкові люди» може свідчити як про загальну екстернальність, 
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тобто настанову щодо повної залежності людини від зовнішніх об-
ставин, так і про брак поваги до влади в цілому. Те, що цей ірраціо-
нальний варіант відповіді обрала меншість, варто сприймати скорі-
ше оптимістично.

9) Право бути підприємцем, 
або мати власну комерційну справу

«Має належати кожному» – 40,3%
«Має належати тим, хто має спеціальну підготовку» – 21,1%
«Має належати кожному, хто зареєстрував підприємство» – 

15,3%
«Має належати тільки тим, чия діяльність корисна суспіль-

ству» – 23,4%
Серед варіантів відповіді два мають чіткі раціональні критерії 

визначення: кожний = фізична особа; право підприємництва на-
дається особі за замовчуванням. Що таке «реєстрація підприємства», 
очевидно, залежить від визначення підприємницької діяльності, що 
підлягає реєстрації, і процедури реєстрації.

На відміну, спеціальна підготовка може розглядатись як завгод-
но широко – від радянського червоного диплома з товарознавства 
до триденного тренінгу з вуличних продаж непотребу, і мати яку 
завгодно далеку відстань від поточної реальної справи підприємця. 
Так само широко та ірраціональне може розглядатись і суспільна 
корисність діяльності підприємця. За результатами анкетування ви-
явилось, що два ірраціональних варіанти відповіді частіше обира-
ють в різних містах. Наприклад, в Севастополі соціально бажаною 
є суспільна корисність, але не наявність спеціальної підготовки; за 
цим питанням майже дзеркально налаштовані жителі Кіровограда. 
З точки зору аналітичної психології це означає потребу в двох при-
нципово різних батьківських дозволах на підприємницьку діяльність. 
[Зауважимо, що реєстрація з правничої точки зору потрібна навіть 
тим, хто не має в ній психологічної потреби] В інших містах ірраціо-
нальні вибори займали проміжну позицію, ближче до «севастополь-
ського» чи «кіровоградського» варіанту.

Гіпотетично це дає нам підстави вирушити в експедицію на по-
шуки х-надцятого за рахунком великого цивілізаційного розламу, 
що проходить десь між Кіровоградом і Севастополем. Практично це 
лише привід для деяких додаткових розрахунків в подальшому фак-
торному аналізі. Але також, можливо, уточнення, що є «Півднем» і 
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«Центром» України, і наскільки взагалі такий «регіональний» роз-
поділ має під собою реальні чи вигадані підстави.

10) Більшість бідних в Україні

«Збідніли через пенсійний вік, хворобу та інші несприятливі 
обставини» – 43,8%

«Це ті, хто лінується працювати» – 27,5%
«Це ті, хто не цінує себе і згоден працювати за дрібні гро-

ші» – 23,5%
В першому варіанті бідність не залежить від її жертви і зумо-

влюється зовнішніми обставинами, в двох інших бідність є наслід-
ком лінощів або браку самоповаги. Отже, це додатковий тест на ек-
стернальність. Осіб, надмірно залежних від зовнішніх обставин, в 
Україні поступово меншає. Люди поступово звикають до принаймні 
часткового зв’язку між власною роботою і матеріальним статком. 
Хоча, на жаль, поки що не всяка праця у нас гідно винагороджуєть-
ся; і не всі працюючі отримують гроші в прямій залежності від ре-
зультату праці.

11) Для вирішення проблеми безробіття найкраще

«Платити допомогу, поки безробітний знайде роботу» – 21,3%
«Створювати безкоштовні курси перекваліфікації» – 30,3%
«Створювати сприятливі умови для малого бізнесу» – 43,1%
«Полегшити трудову міграцію в межах країни» – 11,2%

Перше рішення – платити допомогу – ставить безробітного в 
залежність від цієї допомоги. Об’єктивні причини, з яких втрачено 
попередню роботу, досить часто унеможливлюють працевлаштуван-
ня на аналогічну посаду. Особи з дефіцитним, або просто попу-
лярним на ринку праці фахом, навряд звертатимуться по допомогу. 
Отже, оптимальним виходом для безробітного може бути набуття 
додаткової кваліфікації, в першу чергу пов’язаної з практичною 
діяльністю.

Створення сприятливих умов для малого бізнесу може спрацю-
вати лише в тому випадку, коли частина населення бажає займатись 
самостійним підприємництвом. Трудова міграція в межах країни, з 
одного боку, не є чимось винятково важким, але з іншого – також 
не є винятково бажаною для мігрантів. Основним пунктом призна-
чення мігрантів в Україні залишаються Київ та інші великі міста, де 
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більшим зарплатам відповідають вищі ціни. Особливо гострою для 
трудових мігрантів є житлова проблема.

12) Наймані працівники надто мало заробляють, тому що

«Роботодавці забагато лишають собі» – 28,6%
«Держава встановила надто високі податки» – 34,3%
«Керівники приватних компаній порушують трудове законо-

давство» – 25,8%
«Наймані працівники не вміють відстоювати свої інтере-

си» – 24,6%
Знову тест на екстернальність. Хто винен в низьких заробітках 

найманих працівників – погані роботодавці, жадібна держава, чи 
інфантильність самих найманців, які погоджуються на неадекватну 
винагороду, або просто дозволяють себе дурити досить банальними 
засобами?

13) Прожитковий мінімум у вашому місті (смт) становить:

«633 грн. на місяць, як встановлено урядом» – 48,1%
«Інше – вкажіть свій варіант» – 51,9%

Відповіді показують нам:
хто має справу з офіційним прожитковим мінімумом в про-

цесі отримання або призначення виплат; або
хто сприймає офіційний прожитковий мінімум серйозно, а 

хто вважає його фікцією; а також
якими є очікування «мінімальних» витрат серед тих, хто на-

зиває свої цифри.
Попередньо зауважимо, що прибічники офіційної версії – це 

переважно старші за віком люди, залежні від виплат і пільг, що 
розраховуються за цим самим прожитковим мінімумом. До того, 
вони досить нерівномірно розподілені по містах. Максимальна кіль-
кість згодних з офіційною цифрою – у Вінниці, і мінімальна – у 
Сімферополі.

14) Спільна власність на житло виправдана, якщо

«Співвласниками є подружжя» – 49,3%
«Співвласниками є подружжя та інші родичі» – 23,0%
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«Не виправдана взагалі, у житла має бути один власник» – 
24,3%

Цікаво, що за наявності опції «вказати свій варіант», лише один 
респондент висловив думку, що власником житла має бути держава 
(з іншого боку також лише один вказав на те, що це не має значен-
ня, якщо власність на житло оформлена юридично коректно). Крайні 
індивідуалісти (один власник) і крайні колективісти (співвласність 
родичів) становлять в цьому питанні меншість, але меншість досить 
вагому. Домінуючим є варіант «житло – власність подружжя». Це 
можна пояснити двома чинниками:

в Україні переважає мала сім’я з приблизною рівністю чо-
ловіка і жінки; проживання з батьками дорослих дітей, а тим більш 
сумісне проживання трьох генерацій зустрічається часто, але при 
тому не є соціально бажаним; свідомо чи підсвідомо ситуація ве-
ликої сім’ї під одним дахом сприймається як соціальна патологія. 
«Постав хату з лободи, а в чужую не веди».

Питання сумісної власності досить проблематично вирішу-
ються офіційно; за відсутності «людської», неформальної домовле-
ності може статись, що за свою частку власності доведеться довго 
і з непередбачуваним результатом судитись. Чим дальші родичі, 
тим більший шанс з ними посваритись через розподіл майна. За 
наявності лише одного власника питання знімається. Прибічники 
сумісної власності великої сім’ї керуються в першу чергу етични-
ми міркуваннями та сподіваються, що в будь-якому разі мирно 
домовляться між собою. Але як часто ці сподівання виявляються 
марними…

15) Для вирішення житлових проблем 
в першу чергу потрібно:

«Розподіляти більше соціального житла» – 31,8%
«Надавати доступні кредити на придбання житла» – 50,8%
«Більше платити найманим працівникам» – 23,1%

Ще одне питання на екстернальність. Прихильниками розподі-
лу соціального житла виступають громадяни, які скоріше сподіва-
ються на підтримку держави чи місцевої влади, ніж на власні сили. 
Таких серед міського населення України явна меншість. Навіть ті, 
хто хотів би якоїсь «турботи» з боку влади, переважно вважають от-
римання соціального житла особисто для себе нереальним.
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Досить багато виявилось прибічників придбання житла в кредит. 
Практика довгострокового наймання житла у нас не стала звичною; 
ті, хто його наймає, зазвичай відчувають психологічний дискомфорт 
з приводу життя в чужому помешканні. В типовому, «правильному» 
з побутової точки зору випадку, житло є власністю того, хто в ньо-
му живе. Також буде справедливо зауважити, що рівень прибутків 
умовного середнього українця значною мірою відстає від типових 
для країни цін на нерухомість; поступово ця диспропорція має бути 
зменшеною.

Суспільна важливість «житлового питання» та неповне його роз-
криття в анкетах робить логічним винесення його на фокус-групи 
та експертні опитування; детальному аналізу цих даних присвячено 
розділ 4.

16) Земельні ділянки скоріше

«Мають вільно продаватись» – 21,4%
«Можуть продаватись, але за певними винятками» – 20,5%
«Можуть продаватись, але суспільство до того не готове» – 

20,2%
«Мають розподілятись тим, хто працює або живе на цій зем-

лі» – 37,5%
Питання в загальних рисах характеризує ставлення до тези, що 

земля є об’єктом ринкових відносин. Більшість згодна з цим пов-
ністю або частково. Ірраціональний варіант «суспільство до того не 
готове» вказує на потребу в батьківському дозволі на використання 
ринкових механізмів у земельному питанні. Адже фактично земля в 
Україні давно і продається, і купується.

Заперечення цього факту є або нещирістю респондента, або не-
вротичною втечею від реальності. В цьому сенсі відповідь є про-
міжною між послідовно ринковими позиціями 1) і 2), та послідовно 
антиринковим твердженням 4), що земля має розподілятись. Але ж 
у версії 4) «хтось» має займатись розподілом, і цей «хтось» навряд 
буде одним з безпосередньо працюючих на землі. Також мають бути 
визначені критерії розподілу та створені механізми, що гарантують 
їх дотримання. За роки Радянської влади ефективно боротись із зло-
вживаннями в сфері «справедливого розподілу» так і не навчились; 
і в нас є серйозні підстави прогнозувати, що влада сучасної України 
навряд досягне більших успіхів в цьому напрямку.

♦
♦
♦

♦
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17) Право носіння зброї варто

«Надати кожному» – 4,3%
«Надавати лише психічно здоровим» – 25,7%
«Лишити як є: військовим, правоохоронцям та деяким ін-

шим категоріям громадян» – 27,9%
«Лишити тільки військовим і правоохоронцям, в решти 

відібрати» – 40,4%
Отже, право носіння зброї скоріше має належати лише психічно 

здоровій фізичній особі, ніж «кожному». Прихильники двох останніх 
варіантів – лишити як є, та лишити тільки військовим і правоохо-
ронцям, становлять дещо більший відсоток опитуваних. Відповідно, 
говорити про однозначність думок тут поки що не виходить. За на-
шими прогнозами, будь-яка офіційна дія, спрямована на порушення 
status quo – чи то спрощення видачі дозволів на носіння зброї, чи то 
ускладнення, матиме і прихильників, і противників. М’якше та од-
нозначніше сприйматиметься спрощення дозволів на зберігання зброї 
з метою самооборони. Але в цьому випадку довідка від психіатра 
також буде корисною.

Також можемо припустити, що за подібної ситуації проти збіль-
шення кількості озброєних людей виступатимуть не тільки і не 
стільки пацифісти, скільки ті, хто вже давно має зброю. Ця кате-
горія громадян побоюється або збільшення конкуренції, або, м’яко 
кажучи, необережного поводження із зброєю аматорів. Адже за дав-
нім прислів’ям «звір, страшніший за вовка – це скажена вівця». Лю-
дина, що має зброю, має бути не лише психічно здоровою в загаль-
ному сенсі. Вона також має додатково навчитись контролювати свою 
агресію, включно із стресовими умовами. Можливо, корисним буде 
також розширення мережі курсів та клубів, де вчать користуватись 
вогнепальною зброєю.

18) Які групи населення потерпають від дискримінації.

Тут наводяться лише відсотки відповідей.
«жінки» – 24,0%
«чоловіки» – 3,3%
«сексуальні меншини» – 19,8%
«національні меншини» – 14,2%
«релігійні громади» – 8,1%
«російськомовні» – 10,7%

♦
♦
♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
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«україномовні» – 9,6%
«пенсіонери» – 40,0%
«молодь» – 21,2%
«робітники» – 17,3%
«селяни» – 31,5%
«люди розумової праці» – 12,0%
«приватні підприємці» – 9,4%.

Свою відповідь обирали від 0 (Кіровоград) до 17 (Донецьк) рес-
пондентів з кожної локальної вибірки; близько половини відпові-
дей – «не дискримінований ніхто»; серед інших як дискриміновані 
згадуються бомжі, інваліди, матері з малими дітьми, багатодітні, 
іноземні кольорові студенти, україномовні фахівці, члени субкуль-
тур, військові строкової служби.

Побутові уявлення про дискримінацію детально аналізуються 
у розділі 8. Тут ми лише зауважимо явну недооціненість в Україні 
проблеми дискримінації за віком («ейджизму») і значну переоці-
неність дискримінації за мовною ознакою.

19) Вільний час найкраще проводити

«Самому (самій)» – 6,8%
«Вдвох з близькою людиною» – 18,9%
«З сім’єю та родичами» – 45,4%
«В невеликій компанії, де всі свої» – 30,4%
«В великій компанії, де є незнайомі люди» – 6,1%

Знову, як і в п.14), кількість крайніх індивідуалістів (подобається 
самотність) і крайніх колективістів (подобається компанія незнайо-
мих) у нас виявляється явна меншість, із значними локальними 
особливостями. На першому місці – сімейний відпочинок. Лідером 
за кількістю крайніх колективістів на душу населення несподівано 
виявився Кіровоград, який явно лишив позаду Одесу, Київ і Севас-
тополь. Більшість опитуваних в цьому сенсі поводить себе як люди 
малої групи, віддаючи перевагу коханим, родичам і близьким друзям 
перед спокійною самотністю або активним натовпом незнайомих.

20) Участь у культурному житті забезпечена

«Тільки жителям великих міст» – 29,0%
«Тільки тим, хто докладає до цього зусиль» – 35,2%
«Забезпечена недостатньо» – 23,6%

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
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Черговий маленький тест на екстернальність. Участь у культур-
ному житті залежить від того, де ти живеш – думка екстернала. За-
лежить від власних зусиль – думка інтернала. Забезпечена недостат-
ньо – десь посередині, але ближче до екстернальності. Оскільки, 
будучи правдиво культурною людиною, забезпечити собі хоч якийсь 
мінімум відповідних занять можливо майже завжди.

21) Свобода слова

«Не повинна мати обмежень» – 76%
Типова відповідь людини правдиво демократичних поглядів. 

Виявляється, таких у нас досить багато.
Додатково ми просили опитуваних зазначити, в чому саме ма-

ють полягати обмеження. І серед тих, хто пропонує певним чином 
обмежити свободу слова, теж зустрічаються цікаві пропозиції.

Поширені пропозиції щодо обмеження нецензурщини, наклепів 
і пропаганди насильства, які мають досить нерівномірний розподіл 
по містах. Тут ми знову знаходимо великий цивілізаційний розлам 
між тими, хто заперечує проти трансляції матюків по радіо, і тими, 
хто виступає за заборону радикальних сцен насильства на ТБ.

Зустрічались також відверто недемократичні пропозиції. Зокре-
ма, встановити цензуру, іноді без уточнення, чим саме буде зай-
матись цензор. Але такий підхід серед міського населення України 
підтримає незначна меншість.

ІІ. аналІз результатІв анКетування. 
КультурнІ вимІри Хофстеда щодо уКраїни

Тут і далі ми загалом спираємось на теоретичні концепти куль-
турних вимірів Хофстеда, але не на його практичну методику пози-
ціонування спільноти за окремими шкалами. Якщо Хофстед правий, 
описані ним конструкти можуть знайти підтвердження за різними 
методиками. Однак нагадаємо: дані досліджень є співставними ли-
ше якісно; числові порівняння можливі лише за умови використан-
ня стандартних методів в кожній з країн.

Частину цієї роботи вже зроблено до нас; завданням цього роз-
ділу є оцінка правомірності застосування деяких теоретичних кон-
цептів до сучасних реалій українського суспільства, а також, з пев-
ною обережністю, спробувати прогнозувати його розвиток. Деталь-

♦
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но про культурні виміри ми писали в розділі 1; лишається тільки 
згадати про порівняння соціуму України з Росією та Бєларуссю в 
дослідженні Мітрі та Бредлі [10]:

індивідуалізм – Україна 51 (Росія 31, Бєларусь 58)
дистанція влади – Україна 23 (Росія 43, Бєларусь 44)
уникнення невизначеності – Україна 57 (Росія 103, Бєларусь 

100)
маскулинність – Україна 13 (Росія – 5, Бєларусь –3)
довготермінова орієнтованість – Україна 56 (Росія 24, Бєла-

русь 22)
Аналогічно наведемо значення перших чотирьох шкал за Хоф-

стедом для України, Ірландії, Норвегії та Швейцарії. Охочі можуть 
погратись з цими даними, наприклад, в гіпотезу спільної колиски 
братніх «кельто-варязьких» народів. Вона навряд чимось гірша (або 
краща) за гіпотезу довічної «східнослов’янської» триєдності. Читачі 
можуть самостійно порівняти та зробити висновок, що з наведеного 
більше схоже на правдивий кластер, а що – на продукт альтернатив-
ної історії та міфотворчості:

індивідуалізм – Україна 51 (Ірландія 65 Норвегія 63 Швей-
царія 64)

дистанція влади – Україна 23 (Ірландія 21 Норвегія 25 Швей-
царія 29)

уникнення невизначеності – Україна 57 (Ірландія 30 Норве-
гія 45 Швейцарія 65)

маскулинність – Україна 13 (Ірландія 65 Норвегія 6 Швей-
царія 65)

[Джерело даних щодо Ірландії, Норвегії та Швейцарії – пер-
сональний сайт Хофстеда: http://www.geert-hofstede.com/, [11]]

Загалом це характеризує вітчизняне суспільство як помірно ін-
дивідуалістичне, помірно толерантне до невизначеності і значною 
мірою схильне до анархії (одною з найпопулярніших в Україні історич-
них особистостей, і навіть героєм цивілізації, закономірно лишається 
видатний практик анархічного руху Нестор Махно). Такими характе-
ристиками вітчизняного соціуму можна пояснити малопереконливі 
спроби встановлення диктатури спочатку Павлом Скоропадським, а 
потім Симоном Петлюрою. Зауважимо, що Скоропадський і Петлю-
ра теж користуються повагою частини соціуму; але поширювана під 
час президентства Леоніда Кучми ідеологія «державництва» (держава 
як вища, самодостатня цінність) скоріше прикривалась авторитетом 
Скоропадського, ніж продовжувала практики гетьманату.

♦
♦
♦

♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦
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Аналогічно пояснюється і відчуження більшості населення Ук-
раїни від тоталітарної влади СРСР, і періодично виникаюче після 
1991 року амбівалентне соціальне замовлення на сильного лідера; 
з кожним відносно серйозним претендентом на цю роль колишні 
прихильники починають боротись після перших натяків на мож-
ливість реального застосування сили.

Що означає «помірний індивідуалізм» стосовно України? Жит-
тя особистості в одній або кількох малих групах, орієнтацію на їх 
групові цінності, перевага думки значимих інших над тим, «що ска-
жуть люди» взагалі або думкою сторонніх щодо групи авторитетів. 
Але при тому людина успішно уникає розчинення свого чітко усві-
домлюваного «я» серед переважно аморфного групового «ми»; здатна 
майже довільно вийти з групи чи перейти до іншої; може одночасно 
мати статус лідера в одній групі і маргінального члена – в іншій.

Зроблена в п.1 індикативна оцінка індивідуалізму за питаннями 
щодо власності житла та проведення вільного часу в цілому підтвер-
джує наші міркування. Ні радянські методи виховання колективіз-
му, ні постмодерна атомізація індивіда, позбавлення його важливих 
соціальних зв’язків не змогли радикально зсунути представників ук-
раїнського соціуму від центру шкали.

Довгі спроби призвичаїти українців до «общинності» російсько-
го взірця навчили багатьох з них соціально мімікрувати під колек-
тивістів. Так само, ми часто можемо спостерігати соціальну мімікрію 
під «західний» крайній індивідуалізм. Але, позбавлені зовнішнього 
стимулу, українці знову організовуються в свої улюблені малі групи. 
Девід Мацумото [12] [який найглибше дослідив взаємодію культур 
США і Японії] називає здатність засвоїти чужу культуру, зберігаю-
чи власну, конструктивною маргінальністю. Якщо ж ідеться про за-
своєння лише зовнішніх ознак, поверхневу імітацію поведінки «ін-
шого» з одночасною втратою власної ідентичності, в цьому навряд є 
щось конструктивне.

Одним з індикаторів індивідуалізму в нашому дослідженні слу-
гує ставлення до сумісної власності на житло. В таблиці 3.2.1 показа-
но розподіл за вибором «У житла має бути один власник». Найбіль-
ший відсоток «житлових індивідуалістів» в Тернополі і Одесі, най-
менший – в Херсоні і Калуші. В табл. 3.2.2 ті самі дані сортовано за 
вибором «Найкраще відпочивати вдвох з близькою людиною»; маємо 
середній рівень кореляції між цими двома виборами. Наприклад, 
Калуш у 3.2.2 переміщується ближче до індивідуалістів.
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У таблиці 3.2.3 наведено розподіл локальних спільнот за шкалою 
індивідуалізму; для довідок наводяться дані за іншими шкалами. 
Своєрідними «полюсами» у вибірці є індивідуалістичний Конотоп 
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та колективістський Кіровоград; розподіл позбавлений чіткої спря-
мованості Схід-Захід або Північ-Південь. Наприклад, близькі зна-
чення мають Херсон і Чернівці, Львів і Харків, Київ і Тернопіль.

[Знову нагадаємо – йдеться лише про якісно співмірні величи-
ни, досліджені за одною методикою (нижче від середнього – серед-
нє – вище від середнього). Тому брати середнє по країні тут навряд 
має сенс].

Дистанцію влади в Україні можна спрощено визначити як нижчу 
за середню, помірно низьку. На користь її наявності свідчить чітка 
ідентифікація з владою меншості громадян, і таке саме чітке розме-
жування з нею більшості. Водночас будь-якій конфігурації влади та 
її окремих гілок від 1991-го до теперішнього часу, очевидно, бракує 
популярності і підтримки більшості, не кажучи про умовно «всена-
родну». Окремі випадки, коли рейтинг політика досягав 70% (пре-
зидент Ющенко, початок 2005 року), досить швидко змінювались 
розчаруванням і падінням рейтингу майже на порядок.
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В таблиці 3.2.4 дається розподіл відповідей за регіонами, сор-
тований за частотою вибору 8-1 «Посадовці займають посади, від-
повідні здібностям, та знають, що роблять», який, очевидно, від-
повідає високій дистанції влади і позитивно корелює за Спірменом з 
частотою вибору 3-3 – «Не маю жодного впливу на рішення місцевої 
влади». Як бачимо, рейтинг довіри до чеснот посадових осіб вищий 
за 10% лише в шести містах з вісімнадцяти.

Свої варіанти відповідей щодо впливу на владу з анкет (наво-
дяться всі 20 з 907):

в малой степени через суд
и не пыталась
иногда в суде, с усилиями
навіщо?
не было необходимости
не знаю
не маю бажання
не пытаюсь, уверена – это бесполезно
не пробовал
не пробував

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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не пробував
не пробувала
не рахуються з думкою інших, безвідповідальні
не ставлю такой цели
не стремлюсь к этому
не хочу мати справ з владою
нема бажання, бо не вірю
пока
що хочуть те і роблять
я анархист

Табл. 3.2.5 містить ті самі дані локальних вибірок, що і 3.2.3, 
цього разу сортовані за дистанцією влади. Звідки ми бачимо, що 
полярними відносно дистанції влади є Чернігів (низька ДВ) і Кіро-
воград (висока ДВ). Близькі значення мають Львів і Чернівці, але 
показники ДВ для Києва, Севастополя і Чорткова теж відрізняються 
незначно.

Отже,
1) владу (науково коректніше – субкультури посадовців) стійко 

вважають чимось окремим від решти громадян, і цю думку частково 
поділяють самі посадовці; але водночас

2) громадяни схильні скептично ставитись до добрих намірів 
посадовців, і скоріше вітатимуть обмеження повноважень та скоро-
чення функцій, ніж додаткове їх накопичення та концентрацію в 
обмеженому колі осіб.

Зауважимо, що розмежування 1) навряд є чимось сталим, вста-
новленим раз і назавжди. Тенденція до кастової замкненості, яка 
почала домінувати серед номенклатури пізнього СРСР, справляє 
важливий, але не виключний вплив на кадрову політику владних 
органів. Окремі громадяни можуть «ходити у владу» за дещо спро-
щеною, нетиповою для соціуму процедурою, і згодом підвищувати 
або втрачати свій статус посадовця.

Детальніший аналіз виміру дистанції влади дозволяє охаракте-
ризувати його як амбівалентний, нестійкий. Посадовці «старої шко-
ли» прагнуть штучно збільшити дистанцію, позиціонувати себе як 
винятково статусних осіб; аналогічно себе поводять і деякі їх мо-
лодші колеги. Водночас в Україні зароджується нова корпоративна 
культура, вільніша від радянських традицій «комчванства», та більш 
відповідна власне українським уявленням про стосунки громадяни-
на-посадовця з іншими громадянами.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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Уникнення невизначеності (УН) для України за вже згаданими 
нами даними має середнє значення Мітрі та Бредлі [10]. Нами наво-
диться дві різних таблиці, в першій з яких (3.2.6) параметри сорто-
вано за позитивним ставленням до контрактів в сумісній виробни-
чій діяльності, в наступній (3.2.7) – за позитивним ставленням до 
шлюбних контрактів.

Низька кореляція між цими відповідями інтерпретується нами 
в наступний спосіб. УН в українському варіанті являє собою два 
різних відносно незалежних ментальних конструкти. Між «своїми», 
тобто в межах сталої малої групи, припускається відносно висока 
невизначеність, яка регулюється переважно етичними методами. 
Стосунки поза своєю малою групою мають бути жорсткіше фор-
малізовані, в них невизначеність толерується значно менше. Залежно 
від того в домінуючих побутових уявленнях «чужі» мають переважно 
слідувати формальним процедурам, «свої» можуть для зручності їх 
заміняти неформальними домовленостями.
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Поглиблений аналіз якісних даних (фокус-групи, експертні опи-
тування) дозволяє нам додатково припустити:

вітчизняний соціум загалом здатний функціонувати в ситу-
аціях високої невизначеності (зміни політичного курсу, законодавс-
тва, урядові кризи, тощо), більшість сприймає це краще, ніж умовно 
остаточну визначеність з результатом, що уявляється негативним. 
Але:

типове, нормативне ставлення до ситуацій невизначенос-
ті скоріше є негативним; зловживання незавершеними процесами 
і невизначеними ситуаціями, що перевищує поріг суспільної чут-
ливості до цих явищ, впливає на соціум деструктивно. Саме це 
зловживання є одним з чинників, що періодично підштовхують 
маргінальних політиків до спроб взяти на себе функцію «сильної 
влади», або «навести порядок» за критеріями, відомими лише їм 
самим.

♦

♦
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Деякі інші міркування щодо практики укладання угод, її ло-
кальних особливостей та ймовірної подальшої трансформації нами 
наведені у розділі 3.1. Якщо дуже коротко – чітко формалізованих 
договірних відносин надалі стане більше; в першу чергу за рахунок 
відмови від ряду практик, коли недокументована «людська» домо-
вленість майже напевне порушиться, як мінімум, однією із сторін. 
Кроки щодо вдосконалення договірних відносин, приведення їх у 
відповідність до реалій життя та забезпечення виконання в біль-
шості випадків сприйматимуться громадянами позитивно.

В табл. 3.2.8 дані локальних вибірок сортовані за уникненням 
невизначеності. Це найнеоднозначніший серед досліджених нами 
ментальних конструктів; він має «двогорбий» розподіл за локальни-
ми спільнотами порівняно з нормальним розподілом в решти; один 
пік розподілу – Сєвєродонецьк, Тернопіль, Чортків, інший – Одеса, 
Сімферополь, Чернівці (табл. 3.2.9). Тут ми знову виходимо скоріше 
на кластери за типом поселення, ніж за регіонами.
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«Полюсами» розподілу є Київ (високе УН) та Вінниця (низь-
ке УН). Найближчі значення до Києва мають Донецьк, Миколаїв 
і Чернігів. Практично це означає, що деякі міста вичерпали свій 
ліміт толерування невизначеності через надто швидку та хаотичну 
трансформацію; найбільше це стосується Києва з стрімким збіль-
шенням денного населення та транспортних потоків, руйнуванням 
історичного ландшафту і хаотичною забудовою. Населення цих міст 
в першу чергу вітатиме впорядкування трансформацій, наявність в 
них очевидних для громадян раціональних стратегій та прозорих 
«правил гри». Що, з поправкою на помірно низькі показники дис-
танції влади, навряд означає підтримку авторитаризму.

І, зрештою, додатково введена нами шкала екстернальності. Ек-
стерналів в Україні відносно мало (див. розділ «Прямі відповіді»); 
загальну екстернальність (справедливий розподіл, потреба в турботі 
держави, залежність людини від обставин, тощо) за різними питан-
нями демонструють від 11% до 44% населення; відповідно, ядро гру-
пи екстерналів за різними методиками підрахунку складає 20…25%.
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Інтернальність демонструє дещо більше опитуваних. Особливу 
увагу варто звернути на варіант відповіді «наймані працівники не 
вміють відстоювати свої інтереси» – 24,6%; 40,3%, які вважають, що 
право бути підприємцем має належати кожному, і 79% противників 
впровадження цензури. Отже, ядро частини вітчизняного соціуму, 
послідовної в своїй інтернальності, орієнтовно становить 25…30%, 
що загалом підтверджується даними фокус-груп. Нагадаємо, що 
практично кожна людина здатна ситуативно діяти як інтернал або 
екстернал. Оскільки соціальні впливи щодо цих питань в Україні 
поки хаотично коливаються від «всім негайно стати капіталістами» 
до «розслабтесь, ми вам дамо достатньо гречки», разом з ними коли-
вається в своєму виборі і близько половини населення. Але на сьо-
годні цих людей значно легше переконати, що вони мають в першу 
чергу дбати про свій добробут самостійно, ніж примусово повернути 
в часи «розвиненого соціалізму» і змусити чекати вирішення питань 
державою. Динаміка зменшення загальної екстернальності порівня-
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но з початком 90-х, коли зовнішнього вирішення своїх проблем очі-
кували 85…90% населення України, є досить очевидною.

В табл. 3.2.10 дані локальних вибірок сортовані за екстернальніс-
тю. Найнижчі показники в Тернополі (близьке значення в Чернів-
цях), найвищі – в Конотопі. Донецьк в цьому розподілі знаходиться 
між Львовом і Чортковом, Харків – між Києвом і Миколаєвом.

Навряд когось здивує, що Севастополь і Сімферополь мають 
близькі значення за шкалою екстернальності. Але це єдина шкала 
з чотирьох досліджених нами, де ці два міста потрапляють в один 
кластер. Аналогічно, Тернопіль і Чортків мають близькі значення 
лише за уникненням невизначеності; Чернігів і Конотоп – тільки 
за дистанцією влади. З цього може бути два висновки: або типовий 
«регіон» менший за область, або в загальному випадку це фіктивна гео-
політична одиниця, штучно сконструйована за іноземними взірцями.
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Отже, якщо дуже коротко, розподіли міст України за шкалами 
Хофстеда досить важко пояснити структурою «регіонів»; наше до-
слідження ставить під сумнів суттєвість такої структури. Натомість 
значну роль в культурних практиках та відповідних ним культурних 
вимірах грає тип поселення та унікальні локальні особливості кож-
ного з досліджених міст. Повертаючись до влучних слів Григорія 
Сковороди – «Всякому граду свой нрав і права», і, з поправкою на 
сучасність, тому ж граду – адекватне місцеве самоврядування, поси-
лене самоорганізацією локальних спільнот.

Щодо шкал фемінності\маскулинності ми загалом довіряє-
мо висновкам колег, які відносять Україну до фемінних суспільств. 
Протилежні думки в наукових роботах, за наявними в нас даними, 
відсутні. Вимір довготермінової орієнтованості нами поки безпосе-
редньо не розглядався, але ми бачимо для того деякі реальні часові 
перспективи.
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IV. Право мати Право, або ж «квартирне Питання» 
в містах україни

Що являє собою типове житло умовно середнього громадянина 
України? Відповідь досить сильно залежить від того, хто і за якою 
методикою визначає цю типовість. Однак оспіваний класиком «са-
док вишневий коло хати» явно відходить за межі середнього. Як і 
практика будівництва житла для малої сім’ї одразу після одруження. 
Там, де достатньо землі, далеко не завжди достатньо роботи. А там, 
де є робота, іноді досить складно втулити новий будинок.

Поки з абсолютної більшості предметів, які включаються в 
електромережу, крім прасок і кавоварок, лунають гучні обіцянки. 
Роздавати дві тисячі «соціальних» квартир кожного місяця, водно-
час нарізаючи по шістнадцять соток на сім’ю під приватні будинки. 
Суворо обмежити міграцію, водночас сплачуючи мігрантам вартість 
оренди житла. Надати пільгові кредити, але повернути їх разом з 
майном кредитованих.

Тим часом абсолютна більшість міських сімей живе в досить 
скромних умовах. Однокімнатна на трьох, двокімнатна на чотирь-
ох. Не кажучи про випадки екстремальної тісняви. Значно прості-
ше знаходяться бажаючі соціально захистити пенсіонерку від надто 
просторого для неї будинку, ніж бажаючі розселити в людські умови 
дві сім’ї, які разом туляться в кімнаті гуртожитку.

Чинний в Україні житловий кодекс УРСР 1984 року, до котрого 
досить дивним боком прикручена приватна власність, лишає від-
критим багато питань. Яким чином держава сприяє будівництву 
житла громадянами? Невже у понеділок роздає земельні ділянки, у 
вівторок узгоджує дозволи на будівництво, а в середу завозить без-
коштовну вантажівку цегли? Кого варто вважати менш соціально 
захищеними – пенсіонерів, бомжів чи працюючих бідних, значна 
частина яких заробляє свій прожитковий мінімум на підприємствах 
державної власності?
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Низькі доходи і високі ціни на житло прив’язують людей до пев-
ного місця не гірше, ніж кріпосне право в Російській імперії. «Крє-
пок к зємлє» – казали на безправного селянина. Житель українсько-
го міста навіть не обов’язково прописується за місцем проживання, 
як було в СРСР, а тільки добровільно реєструється. Але – наскільки 
фактично реалізується його право на житло? Чи він теж «крєпок» 
до своїх квадратних метрів, як його попередник до клаптика поля? 
Отже,

I. що думають громадяни про своє право на житло?

Наше дослідження підтвердило відомий факт щодо домінуван-
ня в Україні малої сім’ї; більшість сімей складається з подружжя та 
їх дитини чи дітей. Також часто зустрічається окреме проживання 
одиноких громадян, неповна сім’я без чоловіка, велика сім’я, що 
складається з подружжя, їх дітей та інших родичів.

В анкетуванні опитуваним було запропоновано питання, в яко-
му випадку виправдана спільна власність на житло. Нагадаємо наведе-
ний в попередньому розділі результат: виправдана, якщо

«Співвласниками є подружжя» – 49,3%
«Співвласниками є подружжя та інші родичі» – 23,0%
«Не виправдана взагалі, у житла має бути один власник» – 

24,3%
За даними обробки анкет робимо очевидний висновок: житло в 

Україні має будуватись в першу чергу під потреби малої сім’ї. І пе-
рейдемо до менш очевидних речей.

Щодо оптимальних засобів вирішення житлових проблем 31,8% 
голосів набрав розподіл соціального житла. Але навіть тим з громадян, 
кому хочеться отримати соціальне житло, переважно досить слаб-
ко віриться в можливість його отримання. Навіть люди, схильні до 
радянського консерватизму, розуміють: держава має сприяти і де-
ржава дійсно забезпечує – це різні речі. Серед способів вирішення 
проблеми, які громадяни вважають реальними, є надання доступ-
них кредитів (50,8%), а також збільшення заробітної плати найманим 
працівникам (23,1%).

Тут також потрібне уточнення, отримане під час проведення фо-
кус-груп. Більшість громадян або не сподіваються ближчим часом 
покращити свої житлові умови, або сподіваються лише на себе та 
на своїх родичів. Ті, хто оцінює отримання кредиту як реальне, за-

♦
♦
♦
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значають надто високі відсоткові ставки за кредитом. Деякі респон-
денти, переважно в малих і середніх містах, згадують як реальний 
спосіб покращення житлових умов отримання земельної ділянки під 
індивідуальне будівництво.

Отже, в житловому питанні Україна значною мірою попроща-
лась з патерналізмом та надією на державу. Це навряд означає змен-
шення потреби в соціальному захисті. Скоріше стало менше людей, 
які вірять в його ефективність щодо себе та своїх родичів.

Останню крапку ставлять відповіді на питання анкети:
хто в Україні користується пільгами?

Більшість громадян (49%) впевнена, що пільгами користуються 
переважно ті, хто їх призначає. Значно менше прихильників набра-
ли версії, що це переважно люди, які заробили пільги своєю працею 
(близько 25%) і люди, які нездатні себе забезпечити (близько 25%).

II. Хто може допомогти, або зашКодити?

Питання про очікування покращення чи погіршення житлових 
умов задавалось у фокус-групах. Основними способами отримання 
житла останнім часом є його успадкування або купівля за ринковою 
вартістю. Також періодично називається індивідуальне будівництво. 
Джерелом вирішення «квартирного питання» у минулому громадяни 
також часто називають державу, але ще стару, радянську. Людей, що 
отримали безкоштовне чи пільгове житло після 1991-го, абсолютна 
меншість. Молодіжні та інші пільгові кредити частіше є джерелом 
сподівання отримати квартиру, ніж способом, який вже спрацював.

З експертного інтерв’ю: «Согласно данным Донецкого облстата, 
люди, стоящие на квартирном учете, вынуждены будут ожидать жи-
лье около 36 лет, а в областном центре – 52 года».

Найбільше вдоволені житлом власники індивідуальних будин-
ків (отже, хата з вишневим садком як образ правильного житла та 
правильної організації простору в ширшому сенсі в Україні поки 
тримається); найменше – ті, хто орендує в приватних осіб або живе 
в квартирі разом з сім’ями родичів, не маючи окремої кімнати.

Серед чинників можливого погіршення житлових умов нази-
вають:

«точкове ущільнення» або пошкодження будівельниками;
погану роботу ЖКГ та припинення надання комунальних 

послуг;

♦

♦
♦
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діяльність сусідів (непрофесійний ремонт, затоплення, тощо);
стихійне лихо (повінь, ураган).

Характерно, що найбільш захищеними себе почувають власни-
ки індивідуального будинку; вони лише в деяких випадках вислов-
люють побоювання щодо стихійного лиха. Найбільшу загрозу від 
діяльності будівельників зауважують мешканці великих міст.

І, зрештою, найсумніше. Як ймовірний чинник погіршення жит-
лових умов молоді люди шлюбного віку та їх батьки називають одру-
ження і народження дітей. Хто там ще очікує збільшення народжу-
ваності в Україні?

III. попереднІй висновоК

Стан «квартирного питання» в містах України можна охаракте-
ризувати як перманентно кризовий, з тимчасовими загостреннями 
та послабленнями кризової ситуації. Найгірше житлом забезпечені 
жителі великих міст (Київ, Донецьк, Харків, Львів), однак в містах 
меншого розміру ситуація теж досить важка.

Житло, в якому проживає більшість громадян, є надто скром-
ним відносно їх потреб. Йдеться не про розкіш, провінційний «гла-
мур» чи уявні «світові стандарти», а про базові житлові потреби:

бажану наявність у кожної людини персонального простору 
у вигляді окремої кімнати;

бажану наявність одної спільної кімнати на сім’ю;
обов’язкову наявність у кожної малої сім’ї чи одинокої осо-

би своєї кухні та санвузла, оскільки ситуація великої сім’ї в одній 
квартирі є джерелом перманентних побутових конфліктів та психо-
логічного дискомфорту.

Зрештою, у самому крайньому випадку, має забезпечуватись 
мінімальна житлова площа, норми освітленості та вентиляції. Ек-
спериментально встановлено, що тривале проживання на площі 
менше 8 кв. м спричиняє фізичну деградацію людини; відповідна 
норма (від 8 кв. м на особу) увійшла в європейські в’язничні пра-
вила. Здогадуюсь – якщо про це стане широко відомо українському 
публікуму, то дехто з умовно вільних людей позаздрить умовам жит-
тя єврозеків.

♦
♦

♦

♦
♦
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IV. очІКуванІ наслІдКи 
перманентної житлової Кризи

1) Людина, що живе в тісняві, досить часто набуває невротичних 
або психотичних рис особистості. Якщо дуже спрощено, невротик 
спрямовує негативні переживання на себе, психотик – на оточую-
чих. Психотик регулярно матюкатиме невротика, і, якщо вистачить 
нахабства, ще й у бійку полізе. Невротик у відповідь буде плакати і 
підставляти під удар іншу щоку. Внаслідок чого і невротик, і психо-
тик чоловічої статі з великою ймовірністю помруть від інсульту або 
інфаркту трохи старшими за 60 років. Не встигнувши повною мірою 
оцінити чудову політику соціального захисту пенсіонерів.

Ці люди – не хворі в клінічному сенсі. Їм не потрібен елек-
трошок чи кінські дози заспокійливого. Достатньо переселитись в 
нормальні людські умови. Але яким чином? Адже хворим є суспіль-
ство, що оселило їх серед перманентного «квартирного питання», 
позбавленого позитивної відповіді. Коли навіть ті, у кого є нормаль-
не житло, ризикують його втратити через рагульську «точкову забу-
дову» давно сформованих кварталів, або визначену знахабнілими від 
надприбутків будівельними лобі «суспільну необхідність».

2) Проекти модернізації, чи навіть зносу «застарілого житлового 
фонду» можливі, лише якщо з визначенням «застарілості» та спо-
собами компенсації за знос згодні самі мешканці. Але в типовому 
випадку роль мешканців на громадських слуханнях виконує най-
нята забудовниками масовка. Інший подібний механізм – місцева 
ініціатива, може братись до відома владою району чи міста. А може 
ігноруватись на власний розсуд. Отже, замість механізмів прямої де-
мократії маємо низькоякісну клоунаду.

В мешканців регулярно забувають спитати, чи їм потрібні 
гральні автомати замість гастроному, церква на місці скверу, чи на-
віть торгово-офісна багатоповерхівка замість дитячого майданчика. 
Окремої епічної пісні заслуговує і роль приватних охоронних фірм 
у рейдерстві, і хронічна імпотенція служби охорони пам’яток, і ви-
користання археологів як прикриття «точкової забудови» на місці іс-
торичних поселень. Але ці епічні пісні вже виходять за межі нашого 
дослідження.

Кримінальні методи забудови збільшують соціальну напругу в 
суспільстві, паралельно лишаючи незадоволеними базові потреби у 
житлі. Розумним виходом з ситуації, що склалась, може стати:
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демонополізація ринку житла;
впровадження вільного доступу всіх фізичних осіб до зе-

мельного кадастру та
заохочення малого приватного будівництва.

Що не виключає будівництва мікрорайонів соціального житла 
за ініціативою місцевої влади або створених громадянами товариств 
власників.

3) Одна з основних причин низької народжуваності в містах по-
лягає в об’єктивній нестачі житлової площі. А також в розбіжності 
між уявленнями про правильне сімейне житло і наявними умовами, 
що сприймаються громадянами як недостатні для виховання навіть 
двох дітей. Тому Україна далі депопулює і буде приймати мігрантів.

Активним борцям з міграцією (про тісняву і психотичні риси 
особистості ми вже згадали) варто менше кричати про «владу білих» 
та бігати з кривим дрючком за іноземцями. Питання міграції, депо-
пуляції та ксенофобії можна вирішити разом – побудуватись в гар-
ному місці, народити і виховати повну хату дітей. Бо всі ми певною 
мірою нащадки мігрантів, і навіть історична батьківщина індо-аріїв 
знаходиться значно східніше славетного Трипілля з його двоповер-
ховою протоукраїнською архітектурою.

♦
♦

♦
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V. територіальна громада: уявні та Ще уявніші

Постмодерне розуміння нації як уявленої спільноти (Андерсон) 
[13] загалом є однією з гарних робочих гіпотез для пояснення іден-
тичності великої групи. Але популярне тлумачення часто спотворює 
сенси наукових теорій, або просто зміщує акценти. Замовчується 
спільність для великої групи деяких культурних практик та ціннос-
тей, натомість підкреслюється уявність як «несправжність». Із чого 
особами, в яких на язиці крутяться модні в цьому сезоні терміни, а 
на підкорці сидять старі умовні рефлекси часів «наукового комуніз-
му», робляться хибні висновки та розробляються грубі, низькоефек-
тивні стратегії. Чи досить нагадати певній групі про її колишню 
належність до ліквідованої адміністративної одиниці давно неіснуючої 
держави, щоб отримати відродження зниклої спільноти?

Коротка відповідь: скоріш за все, навряд. Навіть якщо таке на-
гадування буде систематичним та нав’язливим. Для актуалізації за-
бутої ідентичності потрібні суттєвіші причини. Аналогічно, новий 
адмінподіл лише поступово впливає на ментальні конструкти ад-
міністративно переділеної громади. І лише в деяких випадках його 
вплив буде вирішальним.

Розширена відповідь. Адміністративний поділ держави лише 
частково відповідає уявленням адміністрованих про географію та 
соціальну структуру суспільства. Знаходження в певній області або 
районі формує в першу чергу вертикальні зв’язки громадян з міс-
цевою владою. Але локальна ідентичність значно частіше пов’язана 
з конкретним населеним пунктом або його частиною, ніж з ад-
міністративним поділом. Крім власної поштової адреси та адрес ор-
ганів місцевої влади, куди більшість громадян звертається лише в 
аварійних випадках, тут є культурна, емоційна та навіть фізіологічна 
складова питання. Є також доведені до автоматизму звички до життя 
серед певного ландшафту, і доведені до схожого автоматизму ритуали 
спілкування із земляками.
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Отже, теоретично наявність такої спільноти, як територіальна 
громада, навряд в когось викличе заперечення. Але варто зверну-
ти увагу на досить приблизне законодавче визначення, що є тери-
торіальною громадою; так само приблизним є визначення відповід-
ної їй території та критеріїв членства. Звідси наступне питання:

Чим фактично є територіальна громада в Україні, якщо вона 
взагалі існує? Згадаймо, що початково давньогрецьке «дема» озна-
чало саме невелику за розміром спільноту, яка обирала собі голову 
та представника у владу міста [14]. Приблизно таким чином (мала 
локальна спільнота, що делегує представників у владу міста) органі-
зована і сучасна місцева влада у багатьох країнах. Отже, значення 
слова «демократія» в автентичному вузькому сенсі – влада конкрет-
ної територіальної громади на своїй землі; її переважна компетенція 
у вирішенні локальних питань. Скоріше ніж влада локальних «кра-
щих сімей», або представників партійної та державної вертикалі (так 
і хочеться обмовитись: партійних, радянських та господарчих ор-
ганів). Чи можемо ми стверджувати, що наше суспільство є демокра-
тичним, коли важливі рішення місцевого рівня часто приймаються 
без участі місцевих жителів, і навіть всупереч їхнім інтересам?

Важливе з соціологічної та психологічної точки зору уточнен-
ня. Ідентичність є складним та множинним конструктом, окремі 
складові якого актуалізуються та де-актуалізуються ситуативно. Ми 
навряд можемо ставити під сумнів існування ментальних конструк-
тів, відповідних громадянській, етнічній, локальній або релігійній 
ідентичності. Але досить легко зустріти людину, для якої принаймні 
одна з цих ідентичностей є звичайною абстракцією, що об’єднує 
когось іншого. Оскільки більшість жителів сучасної України може 
дозволити собі відмовлятись від необов’язкових соціальних норм на 
користь збереження власної індивідуальності.

Наприклад, в одному місті, і навіть на одному сходовому май-
данчику, проживають громадяни Х1, Х2 та Х3. Серед яких:

Х1 з гордістю констатує факт свого локального походження;
Х2 безуспішно і дещо нервово прагне уникнути ідентифіка-

ції з «понаєхавшимі»; а
Х3 часто міняє місце проживання, і навіть навчився отриму-

вати певні переваги від своєї демонстративної не-місцевості.
Одночасно з тим:

Х1 відносить себе до спадкоємців трипільської культури;
Х2 захищає від Х1 рідну візантійську цивілізацію в межах 

окремо взятого сходового майданчика;

♦
♦

♦

♦
♦
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Х3 не розуміє суті суперечки Х1 та Х2, але тихенько вико-
ристовує в своїх корисливих цілях вібрації їх астральних тіл. Як і 
належить чи то космополіту, чи то прибульцеві з космосу.

Для учасників локальних фокус-груп питання формулювалось 
наступним чином:

Напевне, є якась територія поруч з вашим житлом, яку ви вва-
жаєте «своєю». Що це – ціле місто, район, мікрорайон, село, чи щось 
дрібніше? Скільки приблизно людей живе на цій території – тисяча, 
десять тисяч, сто тисяч, інше?

Отримані відповіді умовно можна поділити на декілька кате-
горій:

– відчуття локальної ідентичності, позитивний емоційний зв’я-
зок із конкретним місцем проживання практично відсутній. «Своєї» 
території в місті нема взагалі, або вона обмежується квартирою і 
сходовою клітиною. Такі відповіді характерні в першу чергу для ве-
ликих міст і для «нових» мігрантів, але також їх поділяє частина 
«старих» мігрантів. Звичайно, про оцінку територіальної громади 
тут не йдеться. Одна з учасниць київської фокус-групи, що прожи-
ває в місті понад 20 років, стверджує: «територіальна громада – це 
у нас в селі, а в Києві такого нема»;

– «своя» територія невелика; вона зводиться до одного будинку 
чи навіть його частини з прибудинковою територією. Також харак-
терно в першу чергу для великих міст; іноді зустрічається в малих 
містах, переважно в районах багатоповерхової забудови. Територіаль-
на громада оцінюється досить розпливчасто, іноді йдеться про 
діяльність локальних активістів на цьому мікрорівні, з утворенням 
ОСББ, але також неформальну, без його оформлення;

– територія кварталу, вулиці, або кількох сусідніх будинків, де 
населення складає від кількох сотень до кількох тисяч. На цьому 
рівні досить часто діють активісти, називаються випадки самоор-
ганізації громадян. Відносини з місцевою владою звичайно складні 
та неоднозначні, але зустрічаються випадки конструктивної взає-
модії;

– територія мікрорайону або району. Характерна для великого 
міста; не має вираженої переваги стосовно інших варіантів; однак 
деякі міські райони формують свій варіант локальної ідентичності, 
що переважає загальноміську. Ідентичність цього рівня виникає на 
базі спільності історії, типу забудови і відносної однорідності со-
ціального складу населення;

♦
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– територія та населення міста в цілому. Характерно в першу 
чергу для малих і середніх міст; для багатьох населених пунктів є до-
мінуючою. Саме в містах, де локальна ідентичність практично спів-
падає з чинним адміністративним поділом, ситуація на наш погляд 
найбільше сприяє розвитку місцевого самоврядування.

– патріотизм щодо великого міста або регіону (регіоналізм). 
У наших фокус-групах досить характерний для жителів Криму (sic! 
але не для жителів Донбасу, Галичини, Поділля, тощо). Серед киян 
лише один учасник назвав «своїм» Київ в цілому, мотивуючи це 
тим, що живе і працює на різних берегах Дніпра.

Отже, регіональна та власне локальна ідентичність – різні мен-
тальні конструкти, які чітко розрізняються більшістю респондентів. 
Ситуативно актуальним, як правило, є лише один з них. Звичай-
но, питання у нашому формулюванні схиляли учасників фокус-
груп говорити саме про локальну складову своєї ідентичності. Але 
за даними іншого дослідження, де локалізм-регіоналізм розглядав-
ся з підкреслено нейтральних позицій [Центр ім. Разумкова, 2008], 
«локалістів» в Україні 38,2%, що значно більше, ніж «регіоналів» 
(20,4%) та навіть людей, що ідентифікують себе переважно з Украї-
ною в цілому (30,7%).

Таким чином ми можемо передбачити поступову активізацію 
локальних громадських рухів на рівні міста або району, а також при-
наймні часткову трансформацію їх громадської діяльності у політич-
ну. З аналогічної точки зору досить сумнівними постають політичні 
перспективи «європейських» партій, адже в першу чергу європей-
цями себе вважають тільки 1,6% громадян України. Також сумнів-
ною нам вважається «європейськість» осіб, позбавлених позитивного 
емоційного зв’язку з місцем постійного проживання. Адже сучасна 
Європа постала у нині відомому нам вигляді значною мірою через 
Магдебурзьке право з його локальними варіаціями; і через часто зга-
дуване в зв’язку з цим «повітря міста, що робить людину вільною». 
Цілком ймовірно, що основне гальмо євроінтеграції України знахо-
диться саме на місцевому рівні, і полягає у фактичній безправності 
територіальних громад.

Думки експертів з приводу територіальної громади відрізняють-
ся чіткішими визначеннями кордонів територіальних громад, які 
частіше ніж в решти громадян співпадають з чинним адміністратив-
ним поділом. Але також періодично дається формальна відповідь, 
що приблизно співпадає з далеким від досконалості чинним зако-
нодавчим визначенням територіальної громади. Питання визнання 
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територіальної громади як базової форми самоорганізації громадян, 
форм її взаємодії з представниками влади лишаються відкритими.

Деякі приклади міркувань експертів щодо територіальних громад:
Чернігів: «Територіальна громада починається з окремого квар-

талу, потім – району, міста і так далі. Це фактичне, а не юридичне 
об’єднання громадян, що проживають на території. Основні повно-
важення, які потрібні громаді – це повноваження щодо прийняття 
рішень по благоустрою території. На практиці місцеві органи влади 
не прислухаються до громади…»

Кіровоград: «в Кіровограді більше 240 тисяч населення, і 78 де-
путатів, обраних за пропорційною системою. Якщо вони і відпові-
дальні перед кимось, то тільки перед партією за впровадження її 
інтересів на певних територіях»

Сімферополь: «При нынешней системе власти территориальная 
община не имеет никаких полномочий, если не считать уличных и 
домовых комитетов»

Теж Сімферополь, але сам експерт з села: «Самоорганізація лю-
дей на певній території. В с. Севастьянівка Бахчисарайського райо-
ну, де я проживаю, територіальна громада нараховує 500 дворів. Ми 
вже провели воду і будемо проводити газ.»

В експертних опитуваннях з Тернополя кілька разів наводиться 
думка, що граничні розміри територіальної громади можуть станови-
ти від 3 до 5 тисяч осіб залежно від типу поселення. [Як це співста-
вити, наприклад, з кількістю населення в типовому міському районі 
Києва, Одеси або навіть самого Тернополя?]

Підвищення активності громадян в локальних спільнотах може 
призвести до ще одної проблеми – взаємодія територіальних гро-
мад різного рівня (скажімо, квартал – мікрорайон – район). Адже 
«громада» з формальної точки зору не має мінімальних та макси-
мальних граничних розмірів за територією та кількістю населення; 
відповідно, її межі можуть співпадати або не співпадати з чинним 
адміністративно-територіальним поділом. Критерії належності до 
територіальної громади також не визначені законодавчо. Це може бу-
ти як реєстрація за місцем проживання, так і наявність нерухомого 
майна, або інший гіпотетичний критерій. Побутові уявлення про те-
риторіальну громаду мають надто широкий діапазон, щоб питання 
можна було вирішити, спираючись водночас на звичайний здоровий 
глузд та внутрішньо суперечливі нормативні акти. На жаль, поняття 
здорового глузду (англ. Common Sense) у вітчизняному законодавстві 
відсутнє.
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висновКи за даними фоКус-груп 
та еКспертниХ опитувань

Локальна ідентичність значною мірою зберігається серед жи-
телів малих міст України; в великих містах належність до локаль-
ної спільноти усвідомлюється менш чітко. Відповідно, територіальні 
громади малих міст мають найкращі шанси розвинутись у повно-
правні локальні спільноти.

Переважно однобічний потік міграції в великі міста, а з великих 
міст – в столицю, призводить до збільшення соціальної дистанції 
серед жителів міста. Спільноти великих міст втрачають свій потен-
ціал щодо продуктивного включення мігрантів в локальні суспільні 
процеси. Депопуляція одних територій і неконтрольоване збільшен-
ня населення інших потребує грамотної, науково обґрунтованої міг-
раційної політики на рівні держави. Аналогічно, на місцевому рівні 
мають бути розроблені ефективні стратегії та практичні заходи щодо 
забезпечення акультурації та соціальної інклюзії. Ці стратегії мають 
стосуватись не тільки іноземців, але і внутрішніх мігрантів; в першу 
чергу тих, хто до переїзду проживав в іншому типі поселення, пот-
рапив в місто з села або промзони.

Міська локальна ідентичність найчастіше пов’язана з містом в 
цілому, або з одним історичним (не адміністративним!) районом міс-
та. Наприклад, в Києві це буде скоріше Поділ, ніж Подільський 
район, і скоріше Нивки або Шулявка, ніж Шевченківський. Житель 
міста середнього розміру, в якому є два-три райони, може взагалі 
не здогадуватись, де проходять їх межі, водночас чітко розрізняю-
чи, наприклад, історичний центр, приватний сектор і нові спальні 
райони.

Районування міст часто суперечить складу населення, харак-
теру його зайнятості, типу забудови, тощо. В межі одного міського 
району можуть фактично входити різні типи поселення, які потребу-
ють різного підходу до актуальних проблем та різних управлінських 
рішень.

Укрупнення адміністративних одиниць місцевої влади в умовах 
України призведе до появи фактично некерованих на місцевому рівні 
територій. В першу чергу це стосується проектів перетворення об-
ластей на більші за територією «регіони», а також утворення «місь-
ких агломерацій», керованих спільною умовно локальною владою. 
Збільшення повноважень місцевої влади доцільне лише там, де вона 
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дійсно є місцевою; де є ефективна співпраця органів влади з громад-
ськістю та локальною спільнотою.

Впровадження механізмів прямої демократії, зокрема, місцевих 
референдумів, може бути ефективним тільки для відносно однорід-
но заселених територій, і тільки для громад, очевидно, пов’язаних 
спільними інтересами. Територіальні громади спочатку мають фак-
тично довести своє існування та здатність збалансовано представля-
ти інтереси своїх членів. І тільки потім отримувати повноваження. 
Інакше замість механізмів прямої демократії ми отримаємо ще один 
різновид організованих угрупувань, які від імені великої місцевої 
громади будуть лобіювати інтереси маленької зграї сторонніх для 
неї товаришів.

Багато питань виникає в зв’язку з практичною діяльністю ОСББ 
(об’єднань співвласників багатоквартирних будинків). Громадяни в 
більшості не готові керувати спільною власністю, особливо там, де 
співвласники різнорідні за соціальними та демографічними харак-
теристиками. Практичні питання для ОСББ вирішуються найлег-
ше, коли до його керівництва входять представники місцевої влади. 
Діяльність ОСББ регулюється далеким від досконалості законом; 
він ефективно працює лише там, де є консенсус співвласників. В ін-
ших випадках ОСББ слугує маніпулятивним інструментом для пе-
рерозподілу спільної власності на користь окремих осіб, що навіть 
не завжди є власниками квартир в будинку.

Отже, пряма демократія необхідно є владою локальних спіль-
нот. Або, залежно від термінології – територіальних громад. Розмови 
про пряму демократію призведуть до конкретних дій лише за умови 
чіткого визначення:

що є територіальною громадою, та хто є членом територіаль-
ної громади;

які питання виносяться на пряме голосування громади (міс-
цеві референдуми), а які лишаються в компетенції обраних пред-
ставників;

яким чином практично здійснюється голосування на місце-
вих референдумах.

♦

♦

♦
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VI. Посадовець – друг громадянина

Для початку згадаймо трохи затерте від частого вживання твер-
дження, що посадовці є слугами народу. Наскільки воно відповідає 
реальному стану речей в Україні, або очікуванням громадян щодо ба-
жаного стану суспільства, або є просто фігурою мовлення у застарі-
лому високому стилі? Тут ми повертаємось до культурного виміру 
дистанції влади у теоретичному розумінні Хофстеда, але досліджує-
мо його за суттєво відмінною якісною методикою, адаптованою до 
реалій нашого суспільства та цілей дослідження.

Варто згадати, що посадовою особою може бути лише громадя-
нин. Теоретично – такий самий, як ті, кому він слугує. Але якою 
є соціальна та психологічна дистанція між посадовцями та рештою 
громадян, і чи відповідає вона домінуючим побутовим уявленням 
про бажаний, правильний стан речей? Кажучи іншими словами – 
наскільки професійні субкультури посадовців «близькі» чи «далекі» 
від решти громадян, і, якщо певна «відірваність від народу» є, на-
скільки її виправдовують чи засуджують громадяни.

Також ми маємо зауважити, що поняття «посадовця» досить ши-
роке, воно охоплює відмінні за родом занять і статусом соціальні 
групи; лише деякі з них відносяться до еліти державного або міс-
цевого рівня. Але в нашому дослідженні ми концентруємось на по-
бутових уявленнях, що наділяють посадових осіб як групу певними 
спільними рисами. Вже попередній аналіз результатів дав підстави 
стверджувати наявність відповідного образу колективної психіки – 
посадовця-як-іншого, «начальника» безвідносно до сфери діяльності.

Наше припущення про побутове сприймання влади як колек-
тивного Іншого значною мірою підтверджується як нашими попе-
редніми студіями електоральних очікувань «Усвідомлення вибо-
ру – 2006» [15], де чітко відстежується відірваність субкультур, що 
складають політикум, від реальних проблем суспільства в цілому, які 
першочергово хвилюють більшість громадян. Зокрема, вибір найак-
туальніших для суспільства проблем місцевого рівня, зроблений 
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громадянами і локальними представниками політичних партій, з 
дванадцяти пропонованих позицій співпадав лише за одною. І гро-
мадяни в цілому, і партійці однаково високо оцінили актуальність 
реформи житлово-комунального господарства (партійці – 1 місце, 
громадяни – 3). Водночас партійці найбільше недооцінили пробле-
му злочинності (Г – 1 місце, П – 11) і соціального сирітства (Г – 2, 
П – 8). Серед 12 пропонованих проблем загальнодержавного рівня 
розрив виявився ще більшим; пріоритети громадян в своєму місті «не 
вгадав» жодний партієць.

Методика дослідження пропонувала громадянам просто визна-
чити актуальність-неактуальність проблеми, поставивши оцінку від 
1 до 5; партійцям пропонувалось дати розгорнуту відповідь, обґрун-
тувати свій вибір. За результатами фахові політики в основному 
поділились на дещо відірваних від народу і відірваних від народу 
безнадійно. Достовірної відповідності цього розподілу до доміную-
чих на той час кольорів символіки авторам відстежити не вдалось; 
адекватні відповіді траплялись серед різних політичних партій. За-
уважимо – за 2,5 роки після опитування замість загальновизнано 
актуальної реформи ЖКГ відбулись лише косметичні зміни в цій 
сфері.

Також нашу думку підтверджує кількісне дослідження складу ук-
раїнської еліти, проведене Горбуліним і Литвиненко: «український 
істеблішмент живе у власноруч створеному штучному світі… Пома-
ранчева революція не призвела до якісного оновлення еліт, а, скорі-
ше, перетасувала їх.» [16]. Еліта, порівняно з умовними «середніми 
українцями» є більш освіченою, але значно старшою за віком; вона 
також відрізняється від характеристик населення в цілому своїм пе-
реважно сільським походженням (59,1%), що відповідає демографії 
країни 30-50 річної давнини. За родом занять більшість представ-
ників сучасної (?) еліти України до 1991 року працювала в галузі 
науки і освіти (29,3%), а також в радянських (18,1%), партійних і 
комсомольських органах (10,1%). Отже, розрив має як об’єктивний, 
так і суб’єктивний вимір; в інтересах суспільства як цілого він має 
скоротитись. Інакше стратегії розвитку сучасної України вчергове 
визначатимуть люди, що живуть в уявному світі і відстають у часі від 
середнього по країні на цілу епоху. З певною ймовірністю вони продов-
жать будувати архаїчну «народну демократію», характерну для цент-
ральноєвропейських сателітів СРСР пару десятків років тому, ігно-
руючи як потреби суспільства, так і виклики сучасного світу [16].

На фокус-групи було винесено наступний комплекс питань:
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Пригадайте випадок, коли особисто ви отримали серйозну 
допомогу від посадової особи (яку саме). В якому саме органі влади.

Пригадайте випадок, коли особисто ви мали проблеми через 
дії (чи бездіяльність) посадових осіб. В якому саме органі влади.

Чи є якісь суперечності між інтересами посадовців і решти 
громадян?

Випадки допомоги змогла пригадати відносно невелика кіль-
кість опитуваних, в середньому 2-3 на фокус-групу. Допомогу в пер-
шу чергу отримували від свого власного начальства; хоча для деяких 
учасників власне начальство було джерелом проблем. Другим джере-
лом ефективної допомоги називали депутатів місцевих рад і міліцію. 
Дещо частіше міліція була для громадян джерелом проблем, ніж 
допомоги, особливо в східних областях (найтиповіше – незаконне 
затримання з наступним вимаганням грошей). Судову владу часті-
ше називають як джерело проблем, але також, рідше, як джерело 
допомоги.

Серед владних органів, діяльність яких переважно створює, 
але не вирішує проблеми, громадяни часто називають… ЖЕКи. Що 
змушує дещо знизити оцінку середнього рівня правосвідомості гро-
мадян. І риторично запитати – що саме робить ЖЕК владою? Чи 
достатньо для того монопольного становища на ринку комунальних 
послуг, чи потрібні якісь додаткові умови?

Інший важливий нюанс. Майже третина життєвих історій про 
отриману від посадовця допомогу розповідалась учасниками фокус-
груп… про свій досвід з радянських часів. Отже, посадові особи су-
часної України не надто квапляться допомагати громадянам. А гро-
мадяни – звертатись до них по допомогу. Як писав одеський класик: 
«Рятування потопаючих – справа рук самих потопаючих».

З урахуванням викладеного в даному розділі та розділі 3 робимо 
висновки:

1. Більшість громадян стійко сприймає посадових осіб як ок-
рему соціальну групу, як Інших. Виняток становлять громадяни, 
що самі займали або займають відповідальні посади різного рівня 
на державній службі. Але вони переважно чітко розрізняють себе-
як-посадовця, що приймає рішення, і себе-як-громадянина, що поза 
службою залежить від рішень інших посадовців.

2. Ставлення до окремо взятого посадовця залежить від кон-
кретних дій або бездіяльності, спрямованих в інтересах громадя-
нина чи проти таких інтересів. Більшість авторитетів є скоріше 
ситуативними і відносними, ніж абсолютними. Це свідчить про 

♦

♦

♦
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низьку дистанцію влади за Хофстедом. Отже, будь-які спроби утво-
рити замкнену касту управлінців за взірцем Сінгапура чи Гонкон-
гу навряд зустрінуть розуміння в суспільстві. Навіть якщо деяким 
теоретикам розбудови держави за готовими іноземними приписами 
дуже хотілося б жити серед народу з більшою дистанцією влади. 
Для України значно актуальніші моделі, що спираються на активну 
співпрацю місцевої влади з громадами та горизонтальну взаємодію 
громадян. Роль вертикалі скоріше має зводитись до ефективного 
контролю над стратегічними напрямками, ніж поширюватись на всі 
сфери життя.

3. Більшість громадян вважає звичайною практику, коли поса-
довець ігнорує свої службові обов’язки; але водночас цю практику 
не вважають нормальною. Досить поширене уявлення, що посадовець 
може допомогти, якщо захоче, якщо поставиться по-людськи, якщо 
його вдасться розчулити, переконати або налякати втручанням кон-
тролюючих інстанцій. Це додатково свідчить про послаблення ре-
гульованої нормативними документами «вертикалі» та її фактичну 
заміну неформальною «горизонталлю», що в багатьох випадках має 
наслідком корумпованість і (або) надмірне затягування прийняття 
рішень. Отже, дистанція влади у випадку сучасної України дещо 
асиметрична; підкреслення посадовцями свого особливого статусу 
не завжди зустрічає розуміння в інших громадян.

4. Окремою проблемою є низька інформованість громадян про 
рішення влади, фактична недоступність документів, що з правничої 
точки зору мають бути відкритими та доступними. Прозорість ро-
боти органів влади поки лишається скоріше бажаним, ніж дійсним 
станом речей.

5. Посадовець як друг громадянина – в побутових уявленнях це 
найпоширеніша, або навіть єдина дієва схема вирішення питань. 
Нормальна взаємодія передбачає взаємний емоційний зв’язок, 
«людське ставлення», а те, що відбувається у чіткій відповідності до 
формальних приписів, несе на собі певний відбиток патологічності. 
Ці уявлення навіть за інтенсивних зусиль та сприятливих умов мі-
нятимуться тільки поступово. Якщо ми бажаємо прийти до чогось 
іншого, то в першу чергу варто обмежити прояви «дружби» в тих 
випадках, коли вона має ознаки корупційних діянь, явно суперечить 
законним інтересам третіх осіб або громади в цілому.

[На перший погляд викладене в п.5 суперечить раніше зробле-
ному нами у розділі 3 висновку про бажання громадян зменшити 
невизначеність у стосунках з сторонніми особами, діяти скоріше за 
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письмовими угодами, ніж за ненадійними усними домовленостями. 
Але угоду підписують дві відносно рівноправні сторони; натомість 
підзаконні акти, що регулюють діяльність установ, згідно з побуто-
вими уявленнями, однобічно приймає колективний Інший. Звідси 
пов’язане з тим поширене, але часто помилкове уявлення – ефек-
тивне вирішення питань можливе, якщо перевести формальні, ім-
персональні стосунки з системою в «людські», персоналізовані сто-
сунки.]



��

 Соціально-психологічне дослідження побутових уявлень про права людини

VII. ставлення до судової влади 
та оцінка ефективності роботи судів

За результатами фокус-груп побутові уявлення про судову владу 
переважно збігаються з уявленнями про інші гілки влади та посадо-
вих осіб в ширшому сенсі. В тих випадках, коли учасники констату-
ють ефективну, правильну з їх точки зору роботу правосуддя, вони 
називають серед основних чинників людське ставлення з боку судді. 
Якщо громадяни стверджують проблематичність або неможливість 
ефективного захисту своїх інтересів в суді, причинами називаються:

складні бюрократичні процедури, що затягують розгляд 
справи;

корумпованість судової системи в цілому;
корумпованість окремих посадових осіб.

Однак більшість громадян, опитаних методом фокус-групи, 
висловили готовність звертатись до суду у випадку необхідності. Що 
свідчить про часткове збереження в них сподівань на справедливе 
рішення суду та результативний захист своїх прав.

Як і очікувалось, експертні інтерв’ю містять більшу поінформо-
ваність та диференційованішу оцінку роботи судової системи. Ек-
спертами до трьох зазначених вище груп деструктивних чинників 
додаються:

неузгодженість функцій суду та прокуратури,
низький відсоток виконання судових рішень та малоефек-

тивна робота судових виконавців,
надмірна завантаженість суддів,
специфічна корумпованість голів суду.

Деякі міркування експертів:
Калуш: «Право на справедливий судовий розгляд є радше де-

кларацією, ніж реальністю»
Донецьк: «Судья, дела которого возвращаются из аппеляцион-

ной инстанции, не должен отправлять правосудие и отстраняется 

♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦
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за профнепригодность… Создать электронное судейство через сеть. 
Чтобы исключить человеческий фактор»

Миколаїв (про забезпечення права на справедливий судовий 
розгляд): «В основном – нет, в частностях – да. Решающее значение 
имеют деньги. Но экологические организации Николаева периоди-
чески выигрывают суды».

Експерти в більшості підтримують запровадження інституту 
присяжних, що принаймні частково усуне суперечності між прак-
тикою судів та правосвідомістю; через участь громадян у судових 
засіданнях підвищиться їх інформованість про норми права, а в су-
ди повернеться «людське ставлення», якого зараз, очевидно, бракує 
більшості громадян.

Однак в умовах України навряд буде ефективним пряме запо-
зичення іноземних моделей суду присяжних; способи формування 
журі та прийняття рішень мають бути адаптованими до вітчизня-
них реалій. Зокрема, в українській культурі навряд буде ефективним 
прийняття рішень консенсусом журі; скоріше має йтись про звичай-
ну більшість. Також варто передбачити непарну кількість присяжних, 
7 або 9, уникаючи повторюваних розподілів голосів 50\50%.

Заперечення, що присяжні не є фаховими правниками, і в своїх 
рішеннях значною мірою керуються емоціями, нам видається ма-
лосуттєвим. Оскільки буде значним перебільшенням стверджувати, 
що фаховий правник в жодному разі не керується емоціями в своїх 
рішеннях, і не коригує ці рішення на підставі персоналізованого 
ставлення до сторін. Вплив емоцій фахівців і аматорів на судове 
рішення в будь-якому разі обмежується законодавством; крім того, 
в суді присяжних головує фаховий суддя, фаховими правниками та-
кож звичайно є представники обвинувачення та захисту.

Зауважимо, що наші рекомендації далекі від остаточних; вони 
потребують розгляду правниками та експериментальної перевірки в 
умовах, наближених до реального судового засідання.

Отже, співставляючи якісні методи з даними анкетування (роз-
діл 3), ми можемо зробити наступні висновки:

1. В побутових уявленнях громадян судовий розгляд найскоріше 
виявиться несправедливим або затягнутим поза розумними часо-
вими межами. Право на справедливий судовий розгляд у вітчизняній 
практиці фактично підмінене правом на звернення до суду, що в ці-
лому дотримується, але така підміна понять знижує ефективність 
судової влади та її авторитет серед громадян.
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2. У фокус-групах, аналогічно до взаємодії громадян з посадови-
ми особами, актуалізувався специфічний для української культури 
конструкт «людського ставлення». Менша, але досить значна частина 
учасників фокус-груп висловила думку, що особисто для них звер-
нення до суду взагалі не має сенсу, і краще вирішувати спірні пи-
тання іншими методами. Ця частка в середньому становить 1-2 осо-
би на фокус-групу, що індикативно відповідає 15% опитаних [метод 
фокус-груп відноситься до якісних, статистика з них не береться за 
визначенням]. Однак ми можемо припустити, що судам не довіряють 
цілі соціальні групи; ця недовіра може як вирости, так і зменшитись, 
залежно від напрямку реформування судової влади.

3. Більшість експертів підтримала виборність суддів громадяна-
ми на обмежений термін замість їх практично пожиттєвого призна-
чення спеціалізованими радами.

4. Більшість експертів підтримала запровадження суду присяж-
них. Однак, на їх думку, пряме і некритичне запозичення іноземних 
моделей навряд дозволить забезпечити ефективне функціонування 
суду в умовах України. Зокрема, потрібна суттєва адаптація до ло-
кальних умов процедури відбору присяжних та процедури прийняття 
присяжними рішення.
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VIII. Проблема бідності, освіта і дискримінація. 
Побутові уявлення та ексПертні оцінки

І. бІднІсть – об’єКтивна І суб‘єКтивна

Споживання престижних товарів і послуг в Україні має деякі 
спільні риси із стаханівським рухом в Радянському Союзі. Типовий 
медіа-персонаж є надактивним споживачем; він «виконує норму» 
кількох десятків звичайних людей, викликає інших медіа-персонажів 
на своєрідне капіталістичне змагання і публічно бере зобов’язання 
наступного року побити свій же рекорд.

Звідси досить різні думки серед публікуму, кого саме слід вва-
жати бідними та яку частину населення вони становлять. Від «бід-
ні – ті, кому не вистачає на їжу» до «бідні ми всі, бо на Заході 
живуть краще». У той же час значна частина опитуваних згодна з 
тим, що в Україні людина може прожити на офіційно встановлений 
прожитковий мінімум (633 грн.) або дещо більше (1000-1500 грн.); 
деякі називали зовсім нереальні суми, від 300 грн. на місяць. Тобто 
паралельно із споживчою демонстративністю «нових українців» ми 
можемо спостерігати і досить скромні споживацькі запити людей, 
що вважають бідність скоріше нормою життя, ніж патологією.

Демонстративне, стаханівське споживання предметів престижу, 
характерне в першу чергу для осіб, що переконують у зміні свого со-
ціального статусу не тільки оточуючих, але і самих себе. Це своєрід-
на компенсація непевності високого становища та сумнівів у його 
тривалості. Аналогічно, бідні часто займаються самонавіюванням, 
що їх скрутне матеріальне становище є нормальним, що так живуть 
«всі», і чесною працею багато не заробиш. На жаль, в умовах України 
це принаймні частково відповідає дійсності.

Наскільки ситуація об’єктивної-суб’єктивної бідності є чимось 
унікальним для України? Як наполегливо стверджують деякі «жов-
ті» ЗМІ, ми – мало не найнещасніша нація в світі. Однак виявляєть-
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ся, що у нас є товариші за цим напівреальним нещастям. Навіть у 
Східній Європі, серед нових членів ЄС.

За даними опитування Євробарометр [17], умовний середній 
європеєць називає межею бідності відсутність свого ліжка і холо-
дильника (99% і 97% згодні, що бідним це треба), 55% вважають 
бідністю відсутність автомобіля, а 27% – брак підключення до ін-
тернету. Питання дослівно формулювалось наступним чином: що 
має бути доступним для людини в найскрутнішому економічному 
становищі?

Тільки на перший погляд може видатись, що нам далеко до цьо-
го рівня матеріальних проблем. Бідний на напіврозваленому давнь-
ому авто, а тим більш бідний з мобільним телефоном та кольоровим 
телевізором на пів-стіни дуже скромної оселі – не така вже соціаль-
на фантастика. Але це є свідченням не стільки швидкого зростан-
ня заможності, скільки специфічної структури споживання. Крім 
частини населення, якій дійсно бракує на фізіологічно необхідне, 
є частина населення, схильна заощаджувати на необхідному зара-
ди умовно престижного. І це можна лише частково пояснити важ-
ким радянським дитинством, багаторічними чергами на меблі чи 
автомобіль. Відповідальність за значне перевищення суб’єктивної 
бідності над об’єктивною полягає в першу чергу на сучасні ЗМІ в 
Україні.

Саморепрезентація жителів України як «найнещасніших в Єв-
ропі» знайшла пряме підтвердження і в іншому соціологічному до-
слідженні [Головаха, Горбачик, Паніна, 2006, 18]. Опитувані є най-
менш вдоволеними життям і суб’єктивно найменш щасливими серед 
24 країн Європи; найближчі до нас показники в цьому сенсі мають 
Угорщина, Словаччина і Португалія. Що можна віднести на рахунок 
наступних чинників:

1) в Україні дійсно в великій кількості живуть нещасні люди;
2) в країні є поширеною звичка «прибіднятись». Оскільки, за 

мотивами старого радянського анекдоту, «недовольными занимается 
КГБ, а довольными – ОБХСС» (відділ боротьби з розкраданням со-
ціалістичної власності). За роки конфіскаційних заходів радянської 
влади, а згодом – податкових репресій «азаровщини» звичка при-
меншувати свої матеріальні статки стала своєрідним соціальним 
рефлексом. Мої справи погані = в мене нема чого забирати.

3) опитувані мають нереальні, надто високі очікування щодо 
щастя та, зокрема, матеріального добробуту.
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Хоча чинники 2) і 3) на перший погляд є протилежними, во-
ни зменшують кількість людей, що характеризують себе як щас-
ливих.

Серед країн ЄС за показником суб’єктивної бідності сумне лі-
дерство належить Румунії, Угорщині і Болгарії (відповідно 87%, 
84%, 80%); в той же час показники об’єктивної бідності, розра-
ховані для цих країн за методикою EUROSTAT становлять 18% 
13% і 15%. Для порівняння, у Франції, на батьківщині гламуру, 
суб’єктивна бідність становить 37%, об’єктивна – 13%. Ймовірно, 
французи встигли виробити кращі захисні реакції проти маніпу-
ляцій своїми споживчими потребами; вони адекватніше оцінюють 
рекламу та пропаганду споживацтва порівняно з новими членами 
ЄС. Найменше схильні вважати себе бідними жителі Люксембур-
гу, Данії і Швеції (7%, 8%, 10%), що нижче показників бідності 
EUROSTAT для цих країн (13%, 12%, 9%). Саме для трьох останніх 
досить заможних країн найменш характерне як демонстративне, 
«стаханівське» споживання з боку багатих та середнього класу, так 
і просування в маси явно завищених, нереальних для країни стан-
дартів матеріального добробуту [17].

Що, або хто допоможе бідним? Чи варто розширювати коло лю-
дей, яким надаються соціальні гарантії та пільги? Або варто надати 
громадянам більше індивідуальної свободи, заохочувати самостій-
ність і підприємливість?

Більшість експертів, які взяли участь в інтерв’ю, вважає, що до-
давати категорії пільговиків до вже існуючих буде зайвим. Механіз-
ми соціального захисту є надто громіздкими та споживають значну 
частину ресурсів, потрібних для допомоги незаможним; значна час-
тина соціальних гарантій фактично лише декларується. Економічно 
активні громадяни цілком здатні допомогти собі і своїм близьким 
самостійно, тому варто систематично стимулювати економічну ак-
тивність. Зокрема, обережніше ставитись до видачі споживчих кре-
дитів, водночас дещо спростивши отримання кредитів з метою під-
приємницької діяльності.

Але також серед експертів поширена думка, що вдосконален-
ня (не роздування!) механізмів соціального захисту цілком сумісне 
із стимулюванням підприємницької активності громадян. Відмова 
від соціальних гарантій та виплат тим, хто дійсно нездатний себе 
забезпечити самостійно (інваліди, діти-сироти, пенсіонери) навряд 
чимось виправдана.
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ІІ. освІта: Класична чи праКтична?

Ще Гюстав ЛєБон чітко розмежував відомі йому європейсь-
кі системи освіти на латинську, що ґрунтується на справедливому 
доступі до знань; і англо-американську, що ґрунтується на підго-
товці затребуваних на ринку праці грамотних фахівців-практиків. 
Значною мірою цей розподіл зберігся до нашого часу, хоча впро-
вадження в освіту Болонського процесу його частково пом’якшує, 
і навіть нівелює. Зауважимо: протиставлення підготовки вузького 
фахівця, або інтелектуала з широким колом наукових інтересів, оз-
начає скоріше домінуючу настанову освітніх закладів, ніж принци-
пову неможливість підготувати в США фахівця з мертвих мов, або в 
Іспанії – інженера-сантехніка.

До якого типу освітніх закладів відноситься більшість українсь-
ких ВНЗ? За даними фокус-груп, освіта сприймається громадянами 
в першу чергу як спосіб підвищити свій загальний інтелектуальний 
рівень, навчитись мислити та користуватись інформацією. Опиту-
вані в більшості сумніваються, що освіта є способом отримання 
знань, безпосередньо потрібних у професійній діяльності; вона са-
ма по собі не гарантує високих доходів або соціального статусу, але 
дає уявлення про загальні алгоритми вирішення практичних пи-
тань. Якість освіти в цілому оцінюється переважно позитивно; на-
віть люди, що не працюють за фахом, вважають (або декларують?) 
отримані знання скоріше корисними для себе. Хоча тут наявний 
чинник соціальної бажаності; адже типовому українцю важко виз-
нати: «Я шість років займався невідомо чим, і важко сказати, що 
мені це дало».

Така освіта за своєю формою є класичною, або «латинською» в 
розумінні ЛєБона; її забезпечення принаймні деякими з численних 
університетів та академій, діючих в Україні, можна тільки вітати. 
Але «класичність» може також проявлятись в засміченні навчаль-
них програм беззмістовними курсами, що крім нульової практичної 
цінності є також сумнівними з теоретичної точки зору; вони скорі-
ше створюють плутанину в науковому світогляді студента, заванта-
жують пам’ять довільно підібраним набором фактів та цитат, ніж 
вчать мислити. Особливу деструктивну роль тут грають радянські 
стереотипи мислення серед частини гуманітаріїв, зокрема, догма-
тичне ставлення до марксизму, надмірна політизація комплексу 
питань історії та українсько-російського «мовноязичія» на теренах 
України. На жаль, викладачами досі можуть працювати люди, що 
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роками читають свій курс з того самого потертого конспекту. І поп-
ри всі болонські та інші міжнародні угоди, горе тим студентам, які 
в них вчаться.

У нашій країні, починаючи з часів занепаду УРСР, поглиблюєть-
ся дефіцит практиків. У першу чергу це стосується фахів, пов’язаних 
з виробництвом та експлуатацією складної техніки, на рівні від 
кваліфікованого робітника до інженера. Підготовку інженерів та 
кваліфікованих робітників (5-6 розряд) в Україні практично зруй-
новано. Оскільки протягом довгого часу ці професії вважались «не-
престижними» та низько оплачувались. Внаслідок того старі кадри 
поміняли професію, пішли на пенсію, або емігрували; також суттєву 
роль тут грає великий попит на українських кваліфікованих робіт-
ників в ряді зарубіжних країн. За багатьма дефіцитними фахами 
нема кому вчити молодь.

Досить багато людей хотіли б пройти підготовку на курсах, що 
безпосередньо забезпечують працевлаштування. Ринковим попитом 
на «практичну», «англо-американську» освіту в гіршому випадку ко-
ристуються шарлатани, а в кращому – компанії великого бізнесу, 
що готують фахівців лише для власних установ та у відповідності з 
внутрішніми стандартами підприємства. В той час як авторитетні 
ВНЗ з високим рівнем акредитації пропонують переважно довготер-
мінові курси за «латинською», «класичною» моделлю.

Отже, українській освіті потрібне:
вдосконалення системи класичної освіти з її поступовим 

наближенням до реалій ринку праці, впровадженням конкретних 
спеціалізацій випускників та переважним проходженням практики в 
установах або компаніях, що мають можливості працевлаштування;

сприяння діяльності, відновлення або створення навчаль-
них закладів, в першу чергу орієнтованих на ринковий попит, на 
підготовку дефіцитних фахівців, включно з робітничими професія-
ми. Безперечно, що стандарти підготовки в таких закладах значно 
відрізнятимуться від університетських. Але відсутність державних 
стандартів вже частково віддала галузь практичної освіти на відкуп 
шахраям [очевидний, але не єдиний приклад: підміна бізнес-курсів 
початкового рівня пірамідами багаторівневого маркетингу];

дослідження вітчизняного та міжнародного ринку праці, 
включно з прогнозуванням попиту на випускників за кожним фа-
хом; адже ситуація з кадрами в деяких галузях міняється значно 
швидше, ніж одна людина встигає отримати диплом магістра.

♦

♦

♦
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ІІІ. дисКримІнованІ в уКраїнІ – я чи Інший

Кого в Україні найбільше дискримінують, і яким чином можна 
зменшити дискримінацію цих груп населення?

За даними анкетування, ми маємо дуже поширену дискриміна-
цію за віком (т.з. ейджизм), над подоланням якої теоретично мали б 
працювати державні та громадські організації. Але інформація про 
таку роботу у нас відсутня. Найчастіше згадується дискримінація 
пенсіонерів (40%) і молоді (21,2%), іноді – дітей.

За даними фокус-груп, серед дискримінаційних практик най-
більш поширені вікові обмеження при прийомі на роботу. Практика 
відмови у прийомі на посаду надто молодих позбавляє їх можли-
вості навчитись працювати. Надто «старим», тобто людям після 50, 
40 чи навіть 30 років відмовляють у прийомі на роботу, бо тими, 
хто має досвід роботи, важче керувати маніпулятивними методами, 
нав’язувати безглузді прояви корпоративної лояльності. Досить час-
то бажання наймати чи не наймати певну категорію осіб викликане 
персональними фобіями керівника і позбавлене наукового обґрун-
тування.

Дискримінованими за соціальним статусом назвали селян – 
31,5% (sic! – у міській вибірці), робітників – 17,3%, людей розумової 
праці – 12%, приватних підприємців – 9,4%. Причинами у випадку 
найманих працівників з села і міста є в першу чергу низька оплата 
праці та її важкі умови; у випадку підприємців – надмірна негатив-
на увага з боку державних органів («в них така робота – заважать 
бізнесу працювати», «всюди треба давати», тощо).

Також недооціненою є гендерна дискримінація жінок (24%) і чо-
ловіків (3,3%); наявність останньої практично замовчується. Причи-
на очевидна – скаржитись на дискримінацію себе за статтю супере-
чить стереотипам чоловічої поведінки в Україні; відповідно, цифра 
3,3% може бути дещо заниженою. Ми досі маємо скоріше жіночі і 
скоріше чоловічі зайняття, а також стандартні ситуації, коли майже 
напевне несправедливо вчинять або тільки з жінкою; або тільки з 
чоловіком. Але чіткі табу на «чоловічі» зайняття для жінок та «жі-
ночі» для чоловіків, характерні для маскулінних суспільств, в Ук-
раїні практично відсутні.

Як і стосовно бідності, тут грають велику негативну роль нав’я-
зувані іноземними ЗМІ нетипові для України зовнішні прояви ген-
дерної ролі, і навіть створені за участю тих самих ЗМІ закриті для 
іншої статі гендерні субкультури. Основними споживачами «дорос-
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лих» маскультових моделей поведінки є підлітки; через в середньому 
притаманний дівчатам більший конформізм та підліткову гіперсо-
ціальність спеціалізовані жіночі ЗМІ справляють на них сильніший 
вплив. Наприклад, більше половини дівчат 12-15 років регулярно 
читають жіночі часописи, і менше чверті хлопців того самого ві-
ку – «дорослі» чоловічі видання [19]. Нав’язане ЗМІ відчуття своєї 
невідповідності маскультовим стандартам формує своєрідні різно-
види чоловічого та жіночого комплексу неповноцінності, які інакше 
навряд мали б значне поширення. Те, що писала Карен Хорні про 
взаємну недовіру між статями та її соціальні джерела [20], стало ще 
актуальнішим для нашого суспільства, оскільки деякі тенденції се-
редини минулого сторіччя доведено до абсурду.

Однак в цілому оцінювати вплив ЗМІ на формування суспіль-
ної думки щодо актуальних проблем варто зважено. Зокрема, таке 
ретельно розкручуване та політизоване питання, як дискримінація 
за мовною ознакою, знаходить непропорційно скромне щодо медій-
них потуг визнання. Вважають дискримінованими україномовних 
та російськомовних відповідно 9,4% та 10,7%. Це, очевидно, ниж-
че частки осіб, які користуються російською або українською мо-
вою. Виникає питання – чи справа дійсно в наявній дискримінації 
за мовою, чи в обмеженні доступу до інформації, чи в активному 
нав’язуванні думки про власну дискримінованість? Зауважимо – при 
тому найбільше дискримінованих за кожною з двох мов проживає на 
Півдні і Сході, де найактивніше споживають медіа-продукти, зроб-
лені в РФ.

Сексуальні меншини вважають дискримінованими 19,8%; це 
значно більше, ніж за даними сексологів серед населення є влас-
не представників секс-меншин. Відповідно, більша частина тих, хто 
зазначив цей різновид, являють собою «співчуваючих» поза менши-
нами, яким відомо про факти дискримінаційного поводження щодо 
осіб нетрадиційної орієнтації. Тобто проблема є і вона розкрита на-
ми лише частково.

На думку 14,2%, в Україні дискримінують національні менши-
ни. В нашому дослідженні це питання розкривалось якісними ме-
тодами лише поверхнево; тому ми визнаємо наявність проблеми та 
утримаємось від додаткових коментарів.

Інша періодично згадувана форма дискримінації – релігійна 
(8,1%), що суперечить висновкам деяких міжнародних організацій 
про фактичну відсутність релігійної дискримінації в Україні. На 
нашу думку, наявність-відсутність дискримінації релігійних громад 
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потребує додаткової перевірки; цілком можливо, що йдеться в першу 
чергу про позитивну дискримінацію деяких конфесій внаслідок їх 
особливих стосунків з владою, та оцінку ситуації як дискримінацій-
ної представниками інших конфесій.

Якщо учасник опитування називає дискримінованою групу, до 
якої належить сам, це може інтерпретуватись наступним чином:

наявність справжньої дискримінації;
бажання позитивної дискримінації для своєї групи, що в од-

них випадках раціонально обґрунтовано, наприклад, негативною 
дискримінацією в минулому, але в інших може бути позбавлено ра-
ціональних підстав;

розбіжність між побутовим і правничим розумінням дискримі-
нації, тобто в побуті під цим мається на увазі скоріше низька якість 
життя, бідність, тощо, ніж власне дискримінаційні дії, спрямовані 
на конкретну групу.

Однак, якщо дискримінованою називають групу, до якої не на-
лежать самі, тут найчастіше за все йдеться про відомі опитуваним 
факти та співчуття до реальних жертв соціальної несправедливості.

В анкетах (варіант «своя відповідь») і на фокус-групах згаду-
ються соціально невидимі групи населення, як то інваліди, хворі на 
СНІД, бомжі, або навіть представники молодіжних субкультур. Тут 
ми маємо зробити поправку, що лише окремі учасники дослідження 
мають персональні контакти з представникам цих груп. Так само, 
соціально невидимими за межами районів компактного проживання 
є деякі етнічні меншини. Однак показники дискримінованості для 
цих груп в нашому дослідженні знаходяться на межі статистичної 
похибки; для уточнення таких показників потрібно значно модифі-
кувати дизайн вибірки, а також опитати самих представників со-
ціально невидимих груп, державних та громадських організацій, що 
з ними працюють безпосередньо.

Отже, в даному розділі йдеться в першу чергу про постановку 
цілого комплексу питань, пов’язаних з об’єктивною-суб’єктивною 
бідністю, освітою та дискримінацією, що потребують додаткового 
дослідження. На жаль, нам бракувало ресурсів і часу для глибшого 
розкриття зазначених суспільно важливих проблем. Але ми з необ-
хідністю мали їх розкрити хоча б частково, як безпосередньо стосов-
ні нашої основної теми.

♦
♦

♦
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загальні висновки та наПрямки 
Подальшої роботи

Одним з основних завдань дослідження було зв’язувати ставлен-
ня громадян України до проголошених Конституцією соціальних 
гарантій та очікувань їх забезпечення щодо себе [21]. Ми можемо 
констатувати відносно низький рівень патерналістських очікувань 
стосовно дій держави; переважну надію на себе та своїх близьких 
в галузі забезпечення матеріального статку та зокрема вирішення 
житлових проблем.

Екстернальні настанови, тобто переконання щодо своєї залеж-
ності від зовнішніх обставин, в різних питаннях демонструє від 11% 
до 44% опитуваних; явно домінуючими вони є приблизно в 20…25%. 
Це основна цільова група політики популізму, яка негативно реа-
гуватиме на зменшення турботи про себе з боку держави навіть у 
вигляді відміни фактично непрацюючих пільг та суто декларатив-
них «гарантій». Але на протест екстернали здатні лише за наявності 
зовнішньої організуючої сили, яка здатна подолати їх засадничу 
соціальну пасивність. Оскільки рішення про власну участь у про-
тестних акціях такі люди приймуть тільки під сильним зовнішнім 
тиском; екстернали підозріло ставляться до перспективи будь-яких 
змін в своєму житті, навіть якщо загалом невдоволені життям.

Переважно інтернальні настанови, тобто схильність поклада-
тись на власні сили та самостійно вирішувати проблеми в різних 
сферах життя, ми спостерігаємо у 17-45%; явно домінуюча інтер-
нальна настанова характерна для 25…30%. Ця група більше потер-
пає від надмірного зовнішнього втручання в свої справи, ніж від 
браку «захисту» та «гарантій». На сьогодні вони вже являють собою 
відносну більшість населення України з тенденцією до подальшого 
зростання; тому орієнтувати соціальну політику держави виключно 
на незаможних і психологічно залежних буде серйозною помилкою. 
Державні органи мають також пам’ятати про тих, хто здатний само-
стійно турбуватись про себе і своїх близьких; якщо не підтримува-



��

 Соціально-психологічне дослідження побутових уявлень про права людини

ти їх діяльність, то хоча б утримуватись від кроків, руйнівних для 
кваліфікованих фахівців, малого і середнього бізнесу. Риторичне 
питання: як може бути побудована «соціальна» або «солідаристська» 
держава в країні, де крайні колективісти, схильні абсолютизувати 
ідеї соціальної справедливості, становлять явну меншість?

Поділ на «активних» і «пасивних» є скоріше відносним; абсо-
лютна більшість людей здатна ситуативно діяти самостійно або пок-
ладатись на інших. Однак чинник соціальної бажаності в сучасній 
Україні спонукає демонструвати скоріше економічну самостійність, 
здатність жити власною працею, ніж покладатись на допомогу. Зок-
рема, дані, що відповідають цьому висновку, за суттєво відмінною 
методикою отримав Михайло Міщенко, Центр ім. Разумкова, до-
сліджуючи процес формування середнього класу в Україні [22]. 
До «суб’єктивного середнього класу» себе відносить значно більше 
громадян, ніж можна віднести до нього об’єктивно за рівнем до-
ходів або родом занять [в інтерпретації Міщенка за наявності 50,7% 
«суб’єктивного середнього класу» лише 17,6% населення відносить-
ся до середнього класового «ядра»; що досить добре кореспондує з 
нашими даними]. Одна з поширених причин – відноситись до ниж-
нього класу принизливо. Кількість громадян, що ідентифікують себе з 
нижнім класом, зменшується (2002 – 42,6%, 2008 – 31%). Наступне 
риторичне питання – чи варто примусово ставити в чергу за благо-
дійним супом людей, які хочуть і мають можливість забезпечувати 
себе нормальними продуктами харчування? Хоча, звичайно, варто 
пам’ятати і про людей, які не можуть себе забезпечити з об’єктивних 
причин.

Соціальні групи, що складають умовний середній клас, на сьо-
годні мають непропорційно низьке представництво в органах влади. 
Нечисленні партії, що хоча б декларують свою орієнтацію на серед-
ній клас, лишаються поза радами, або становлять в радах опози-
ційну меншість і фактично не впливають на їх рішення. Політикум 
структуровано переважно в інтересах великої буржуазії, «олігархів». 
Виходячи з відстежених нами основних напрямків трансформації 
соціуму, така ситуація напевне зміниться; однак на сьогодні важко 
передбачити, наскільки швидкими (або повільними) і радикальни-
ми (або косметичними) будуть ці зміни.

Умовний пост-марксів поділ суспільства на три, або навіть чоти-
ри соціальних класи досить мало говорить нам про реальну струк-
туру суспільства та взаємодію між соціальними групами. Навіть 
архаїчні протонаукові концепти, на кшалт давньоіндійських варн, 
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нараховували мінімум чотири «класи»; соціум сучасної України на 
порядок складніший за будь-яке традиційне суспільство. Соціоло-
гія, на відміну від соціальної психології, часто вдовольняється лише 
прямими відповідями на прямі питання, ігноруючи мотивації рес-
пондентів та їх захисні реакції. Отже, власне соціологічні методи 
роботи є необхідними, але навряд достатніми для нас; вони мають 
доповнюватись інструментарієм суміжних гуманітарних дисциплін і 
дещо детальнішім, ніж це робиться в типовому випадку, математич-
ним аналізом.

Розподіли міст України за шкалами Хофстеда досить важко по-
яснити структурою «регіонів», або колишньою (100-200-500 років 
тому) належністю частин території України до різних імперій; наше 
дослідження ставить під сумнів суттєвість такої структури. Нато-
мість значну роль в культурних практиках грає тип поселення та 
унікальні локальні особливості кожного з досліджених міст. Попри 
всі недоліки чинного радянського адмінподілу, трансформація ад-
міністративних одиниць відповідно до уявних «регіонів» або «місь-
ких агломерацій» матиме переважно деструктивні наслідки. Місце-
ва влада має спиратись в своїй роботі на реально існуючі локальні 
спільноти, замість ігнорувати їх інтереси.

Основними теоретичними завданнями нашої подальшої роботи, 
що продовжують тематику даного дослідження є:

– встановлення основних структурних компонент соціуму су-
часної України;

– моделювання їх взаємодії та прогнозування подальшого розвитку;
– порівняльний аналіз з результатами аналогічних досліджень 

в інших країнах;
– проведення міжнародного дослідження за спільною методи-

кою, що дозволить нам встановити універсальні та культурно-спе-
цифічні структури суспільства, на підставі чого, зокрема, прогнозу-
вати розвиток взаємодії між державами.

Відповідним практичним завданням є розробка рекомендацій 
та експертних висновків для державних органів України і міжнарод-
них організацій, зацікавлених в результатах нашої роботи.
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Учасники робочої групи:
– загальне керівництво проектом: Євген Захаров
– координатори складової проекту Віктор Гарбар та Наталка 

Зубар,
– науковий керівник дослідження, психолог та соціолог, канди-

дат психологічних наук, науковий співробітник Київського націо-
нального університету імені Шевченка Віктор Пушкар,

– соціолог, викладач Харківського національного університету 
імені Каразіна, кандидат соціологічних наук Неля Ревенко,

– кандидат фізико-математичних наук, культурний антрополог 
Ольга Малишева,

– кандидат юридичних наук Олександр Северин,
– бухгалтер Неля Фурсова.

Регіональні координатори проекту:

№ 
п/п

Назва організації Область/місто Регіональний 
координатор

ГІМЦ «Всесвіт» Харків Наталка Зубар, 
Віктор Гарбар

Ла Страда Київ Ольга Калашник

ГО «Соціум-Еко-Арт» Івано-Фран-
ківська, 
Калуш

Лада Маланій

Дитяча екологічна громад-
ська організація «Флора»

Кіровоград Інга Дудник

Центр політичних і право-
вих досліджень СіМ

Львів Руслан 
Тополевський

«Донецький Меморіал» Донецьк Олександр 
Букалов
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ГО «ДАНА» Миколаїв Олена Кабашна

Екологічно-гуманітарне 
об’єднання «Зелений світ»

Тернопільська, 
Чортків

Олександр 
Степаненко 

ТМГО «Адаптаційний 
чоловічий центр»

Тернопіль Володимир Ханас

Кримський Незалежний 
центр політичних дослід-
ників і журналістів

АРК, 
Сімферополь

Ярина Вольвач 

Подільський центр 
соціальних технологій 

Вінниця Оксана Яцюк

Севастопольська правоза-
хисна група

АРК, Севасто-
поль

Ольга Вилкова

ХОО КВУ Херсон Дементій Білий

ЦСІРМ «Диспут-клуб» Одеса Олександр 
Славський

Луганське обласне відді-
лення КВУ

Луганська, 
Сєверодо-
нецьк 

Сергій Камишан

Громадська організація 
«М’АРТ» 

Чернігів Сергій Буров

Конотопське Товариство 
«Гідність» 

Сумська, Ко-
нотоп

В.Пономаренко
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Вінниця

1. Гижко Андрій Петрович, начальник управління економіки 
Вінницької ОДА.

2. Леонід Олійник, приватна телекомпанія, ТРК «Вінниччина», 
головний редактор, журналіст.

3. Вікторія Яременко, журналістка, вінницьке міське радіо «Місто 
над Бугом».

4. Михайло Бардин, голова громадської організації «Подільський 
центр прав людини».

Донецьк

5. Колгушев Я, редактор інтернет-сайту «Остров».
6. Сабадаха Ігор, політична партія, аналітик.
7. Ткаченко Сергій, голова Донецького КВУ.
8. Белоглазова Галина, голова профспілки працівників ЗМІ.
9. Пефтієв Олег, адвокат.
10. Шульга А.А., працівник МВС, викладач ВНЗ.

Калуш Івано-Франківської обл. 

11. Кирило Рубановський, адвокат, провідний експерт проектів.
12. Павло Васильович Андрусяк, депутат Івано-франківської 

обласної Ради 5 скл., приватний консультант.
13. Кімакович Віктор, депутат Івано-франківської обласної Ради 

5 скл., голова благодійної фундації ім. Короля Юрія.
14. Марія Ковалів, аналітик, соціолог.
15. Петро Галабура, Івано-Франківська облдержадміністрація, 

головний спеціаліст ГУ.
16. Андрій Романів, правник, голова ГО «Центр правової про-

світи».
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Кіровоград

17. Абрамов Лев Костянтинович, керівник громадської організа-
ції «Інститут соціокультурного менеджменту».

Київ

18. Катерина Левченко, помічник міністра внутрішніх справ Ук-
раїни.

19. Андрій Орлеан, правник, к.ю.н., викладач Академії проку-
ратури України.

20. Юрий Белоусов – соціолог, к.с.н., майор МВС, заступник на-
чальника Управління моніторингу прав людини в діяльності МВС.

21. Олег Левицький – правник, адвокат.
22. Ярослав Василькевич – голова секретаріату Комітету Вер-

ховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохо-
ронної діяльності.

23. Людмила Ковальчук – координатор програм міжнародної 
правозахисної організації «Ла Страда –Україна».

Конотоп Сумської обл. 

24. Пономаренко Володимир Миколайович, голова Сумського 
обласного відділення Комітету виборців України.

25. Пацак Микола Іванович, журналіст газети «Робітниче сло-
во» – Укрзалізниця, заступник голови Товариства «Гідність».

26. Назаренко Олександр Андрійович, магістр права.
27. Богдан Сергій Сергійович, аналітик-експерт Товариства «Гід-

ність», Конотоп.

Львів

28. Іваник Мирослава Василівна, журналіст.
29. Полуйко Василь Іванович, президент Фонду «Західноукраїн-

ський ресурсний центр».
30. Володимир Вятрович, історик, кандидат історичних наук, 

радник голови СБУ.
31. Рущишин Ярослав, директор ВАТ «Троттола».
32. Ковальчук Руслан Леонідович, аграрний навчальний заклад, 

профспілка.
33. Антоняк Юрій Тарасович, політична партія (НУ), аналітик
34. Телефанко Богдан Миколайович, полковник міліції, доцент 

ВНЗ.
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Миколаїв

35. Соколик Ігор Олександрович, Миколаївська облдержадміні-
страція,заступник начальника управління внутрішньої політики.

36. Чуприна Алла Петрівна, журналіст обласної газети «Южная 
правда».

37. Почтаренко Віра Миколаївна, кандидат політичних наук. до-
цент, Миколаївський національний університет ім. Петра Могили.

38. Дєдул Василь, підполковник МВС україни, Миколаївське 
обласне слідче управління.

39. Діденко Юрій Володимирович, редактор щотижневика «Ук-
раїнський південь», народний депутат минулого скликання.

40. Ухмановська Наталія Леонтіївна, начальник управління внут-
рішньої політики Миколаївської міської ради.

Одеса

41. Агєєв Віктор, адвокат.
42. Баскаков Юрій, студентський мер Одеси у 2008 р. 
43. Іоффе Світлана Борисівна, Одеський апеляційний госпо-

дарський суд.
44. Мельничук Тетяна, викладач Одеської національної юри-

дичної академії.
45. Всеволод Несвященко, громадська ініціатива «Рідна Україна».

Сєвєродонецьк

46. Севостьянов Олег Миколайович, журналіст, редактор газети 
«Прав-Да!»

Севастополь

47. Парфенюк Олександр Сергійович, заступник начальника Уп-
равління державної служби Головного Управління державної служби 
України в м. Севастополі.

48. Бронштейн Яков Наумович, експерт Всеукраїнського това-
риства «Трибунал».

49. Бєлогорцев Дмитро Альбертович, голова міської громадської 
організації «Народний контроль».

50. Никитюк Тимофій Анатолійович, голова Севастопольської 
організації ВГО КВУ.

51. Антонов Володимир Миколайович, полковник міліції, голо-
вний спеціаліст штабу УМВС України в м. Севастополі. 
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Сімферополь

52. Андрій Щекун, директор видавництва «Таврія».
53. Микола Семена, уряд АРК.
54. Руслан Деремедведь, представництво МЗСУ в АРК.
55. Вольвач П.В., доктор філософії, академік УЕАН.
56. Андрій Іванець, аналітик представництва Президента в АРК.
57. Юрій Король, голова ГО «Украінський дім», Бахчисарай.
58. Сергій Шувайников, голова конгресу російських громад 

Криму.

Тернопіль

59. Рокочий Богдан, директор обласного представництва СК «Дже-
нерал Гарант», депутат обласної ради.

60. Тимочко Петро, начальник відділу звернень та контролю 
Тернопільської міської ради, депутат Тернопільської міської ради.

61. Удич Олег, керівник прес-служби Тернопільської міської ради.
62. Прокіпчук Оксана, експерт проектів НУО.
63. Уруський Володимир, заступник директора Інституту підви-

щення кваліфікації вчителів, канд. педагогічних наук.
64. Жукевич Тарас, аналітик.

Харків

65. Горбунова-Рубан Світлана Володимирівна, заступник началь-
ника ГАУ по соціальній політиці Харківського міськвиконкому.

66. Копеліович Олександр Ілліч, фізик-теоретик, доктор фізико-
математичних наук, професор, лауреат Державної премії України.

67. Репін Валерій Володимирович, голова обласної профспілки 
підприємців.

68. Чередниченко Ольга Констянтинівна, підприємець.

Херсон

69. Мошнягул Олександр, голова Херсонської обласної організа-
ції політичної партії «Пора».

70. Брусилова Алла, власний кореспондент газети «Голос Ук-
раїни».

71. Гончар Михайло, керівник обласної організації ВГО «Мо-
лодь за Литвина», кандидат у народні депутати України від Блоку 
Володимира Литвина.
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72. Мостовой Володимир, радник голови Херсонської обласної 
ради.

73. Цигіпа Сергій, керівник центру журналістських розсліду-
вань Каховський плацдарм (Нова Каховка).

74. Токаленко Олександр, юрист, приватний підприємець.
75. Бахматова Галина, заступник голови Херсонської обласної 

організації КВУ.

Чернігів

76. Олексій Кінебас, юрист.
77. Паперний Юрій Володимирович, журналіст, керівник проек-

ту «Чернігівський монітор».
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д о д а т о К  3 .  а н К е т а  « п о б у т о в І  у я в л е н н я 
п р о  п р а в а  л ю д и н и »

№ анкети ________________ код ____________________
інтерв’юер _______________________________________
місце заповнення анкети ____________________________
дата: час (приблизно)

Ваш вік, повних років (підкреслити)

 18-24  25-45  46-65  65(+)

Стать

 жінка  чоловік

Освіта

 Неповна середня  Середня спеціальна
 Середня   Неповна вища  Вища

Інше (вкажіть, що саме) _____________________________
___________________________________________________

Ви проживаєте:

 місто    село   смт 
назва населеного пункту ________________________________ 
район ______________________________________________  
з якого року _________________________________________
якщо раніше жили в інших місцях, вкажіть останнє, де жили більше 
двох років 
країна __________ область, місто, район ___________________

Професія, сфера зайнятості

 Промисловість, будівництво  Сільське господарство
 Торгівля, сфера послуг   Охорона здоров’я, освіта
 Менеджмент, фінанси   Державне управління
 Пенсіонер(ка)    Студент(ка)
 Домогосподар(ка)   Безробітний(на)
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інше (вкажіть, що саме) _____________________________
___________________________________________________

Підприємство, де працюєте (вчитесь, працювали до пенсії) нале-
жить до сектору:

 державний бізнес    малий
 приватний великий бізнес   кооперативний бізнес

інше (вкажіть, що саме) _____________________________
___________________________________________________

Якщо бажаєте ознайомитись з результатами дослідження, вка-
жіть свою поштову/електронну адресу

1) Хто в Україні користується пільгами

 переважно люди, які їх заробили своєю працею
 переважно люди, які нездатні себе забезпечити
 переважно люди, які призначають пільги
 інше (вкажіть свій варіант) _________________________

___________________________________________________

2) Чи маєте Ви інформацію про роботу державних установ

 маю достатньо інформації без великих зусиль
 маю достатньо, але докладаю значних зусиль, щоб її отримати
 переважно позбавлена(-ий) потрібної мені інформації
 інше (вкажіть свій варіант) _________________________

___________________________________________________

3) Чи маєте Ви вплив на рішення влади в своєму місті (селі)

 досить часто
 лише за великої потреби та докладаючи значних зусиль
 не маю жодного впливу
 інше (вкажіть свій варіант) _________________________

___________________________________________________

4) Право на справедливий судовий розгляд

 забезпечене всім однаково
 забезпечене тільки тим, хто добре знає закони
 забезпечене тільки заможним та впливовим людям
 не забезпечене абсолютній більшості
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 інше (вкажіть свій варіант) _________________________
___________________________________________________

5) Для спільної роботи найкраще

 чітко розписати обов’язки по пунктах, повністю дотримува-
тись угоди

 приблизно домовитись про обов’язки, уточнювати їх за об-
ставинами

 інше (вкажіть свій варіант) _________________________
___________________________________________________

6) Шлюбні контракти

 мають укладатись більшістю пар, це правильно і корисно
 не мають укладатись, бо це принизливо для подружжя
 можуть укладатись, але з того не буде користі
 інше (вкажіть свій варіант) _________________________

___________________________________________________

7) Приватна власність в Україні

 достатньо захищена для більшості громадян
 достатньо захищена тільки власність дуже багатих
 приватна власність взагалі захищена погано
 інше (вкажіть свій варіант) _________________________

___________________________________________________

8) Більшість високих посадовців, або ж «великих начальників»

 займають посади, відповідні здібностям та знають, що роблять
 займають посади завдяки родичам чи друзям, але не здібностям
 займають посади завдяки належності до партії
 це переважно випадкові люди, яким пощастило в житті
 інше (вкажіть свій варіант) _________________________

___________________________________________________

9) Право бути підприємцем, або мати власну комерційну справу

 має належати кожному
 має належати тим, хто має спеціальну підготовку
 має належати кожному, хто зареєстрував підприємство
 має належати тільки тим, чия діяльність корисна суспільству
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 інше (вкажіть свій варіант) _________________________
___________________________________________________

10) Більшість бідних в Україні

 збідніли через пенсійний вік, хворобу або інші несприятливі 
обставини

 це ті, хто лінується працювати
 це ті, хто не цінує себе і згоден працювати за дрібні гроші
 інше (вкажіть свій варіант) _________________________

___________________________________________________

11) Для вирішення проблеми безробіття найкраще

 платити допомогу, поки безробітний знайде роботу
 створювати безкоштовні курси перекваліфікації
 створювати сприятливі умови для малого бізнесу
 полегшити трудову міграцію в межах країни
 інше (вкажіть свій варіант) _________________________

___________________________________________________

12) Наймані працівники надто мало заробляють, тому що

 роботодавці забагато лишають собі
 держава встановила надто високі податки
 керівництво приватних компаній порушує трудове законо-

давство
 наймані працівники не вміють відстоювати свої інтереси
 інше (вкажіть свій варіант) _________________________

___________________________________________________

13) Прожитковий мінімум на людину у вашому місті (селі, смт.) 
становить

 633 грн. на місяць, як встановлено урядом
 інше (вкажіть свій варіант, цифрою) ______________ грн. 

на місяць

14) Спільна власність на житло виправдана, якщо

 співвласниками є подружжя
 співвласниками є подружжя та інші родичі
 не виправдана взагалі, в житла має бути один власник
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 інше (вкажіть свій варіант)__________________________
___________________________________________________

15) Для вирішення житлових проблем в першу чергу потрібно

 розподіляти більше соціального житла
 надавати доступні кредити на придбання житла
 більше платити найманим працівникам
 інше (вкажіть свій варіант) _________________________

___________________________________________________

16) Земельні ділянки скоріше

 мають вільно продаватись
 можуть продаватись, але за певними винятками
 можуть продаватись, але суспільство до цього не готове
 мають розподілятись тим, хто працює або живе на цій землі
 інше (вкажіть свій варіант) _________________________

___________________________________________________

17) Право носіння зброї варто

 надати кожному
 надавати лише психічно здоровим
 лишити як є: військовим, правоохоронцям, та деяким іншим 

категоріям громадян
 лишити тільки військовим і правоохоронцям, в решти відібрати
 інше (вкажіть свій варіант) _________________________

___________________________________________________

18) Які групи населення в Україні потерпають від дискримінації 
(можна обрати декілька)

 жінки  чоловіки  сексуальні меншини

 національні меншини  релігійні громади  російськомовні

 україномовні  пенсіонери  молодь

 робітники  селяни  люди розумової праці

 приватні підприємці 

 інше (вкажіть свій варіант) ___________________________________
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19) Вільний час найкраще проводити

 самому (самій)
 вдвох з близькою людиною
 з сім’єю та родичами
 в невеликій компанії, де всі свої
 в великій компанії, де є незнайомі люди

20) Участь у культурному житті забезпечена

 тільки жителям великих міст
 тільки тим, хто докладає до цього зусиль
 забезпечена недостатньо
 інше (вкажіть свій варіант) _________________________ 

___________________________________________________

21) Свобода слова

 не повинна мати жодних обмежень
 якщо має обмежуватись, вкажіть, що саме: ______________

___________________________________________________
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анотації

Міждисциплінарне дослідження індивідуальних та колектив-
них побутових уявлень про права людини. Першочергова увага при-
діляється психологічним конструктам та культурним практикам, 
суттєвим для правової реформи. Використовувалась авторська мето-
дика, що включає анкетування, фокус-групи та експертні інтерв’ю. 
Результати є репрезентативними для міського населення України.

Ключові слова: права людини, правова реформа, культурна прак-
тика, психологічний конструкт.

Interdisciplinary research of individual and collective lay people 
representations on human rights. The research concentrates on psychological 
constructs and cultural practices essential for legal reform. Methods of 
questioning, focus group and expert interview were used. The results are 
representative for the urban population of Ukraine.

Key words: human rights, legal reform, cultural practice, psychological 
construct.

Междисциплинарное исследование индивидуальных и коллек-
тивных бытовых представлений о правах человека. Первоочередное 
внимание уделяется психологическим конструктам и культурным 
практикам, существенным для правовой реформы. использовалась 
авторская методика, включающая анкетирование, фокус-группы и 
экспертные интервью. Результаты репрезентативны для городского 
населения Украины.

Ключевые слова: права человека, правовая реформа, культурная 
практика, психологический конструкт.


