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АНОТАЦІЯ 

 

Ващинська І.І. Соціальні ідентичності та групові лояльності в 

сучасному українському суспільстві. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних 

наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – 

Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. 

У дисертації представлено соціологічну концептуалізацію феноменів 

“соціальна ідентичність” та “групова лояльність” з їхньою емпіричною 

апробацією у загальнонаціональному та регіональному контекстах. 

Запропоновано визначення основних понять, створено авторську модель 

ймовірної взаємодії соціальних ідентичностей та відповідних до них 

групових лояльностей, на цій основі здійснено авторське моделювання 

ймовірної структури регіонів України. Сформульовано можливі напрями 

майбутніх досліджень та запропоновано шляхи проведення регіональної 

політики в Україні. 

У першому розділі “Теоретико-методологічні аспекти дослідження 

соціальних ідентичностей та групових лояльностей” розкрито особливості 

головних підходів до вивчення та інтерпретації ключових понять у 

соціогуманітарних науках загалом, та у соціології зокрема; на основі 

комплексу несуперечливих теоретичних положень сформульовано 

визначення терміну “соціальна ідентичність” та представлено його 

типологізацію; запропоновано авторське визначення поняття “групова 

лояльність” із конструюванням концептуальної шкали змістового 

наповнення; застосовано ідею гайфенізму (подвійної лояльності) 

Е. Богардуса для пояснення амбівалентних проявів свідомості громадян 

України. Представлено розширену класифікацію факторів формування 

групових лояльностей з акцентом на наступних типах: конвенціональному 

традиційному (лояльність до групи як данність традиції) та 
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конвенціональному інструментальному (лояльність до групи через 

самоконструювання приналежності до неї); виокремлено сфери формування 

групових лояльностей – соціальну, економічну, політичну та культурну. 

Другий розділ “Концептуалізація взаємозв’язку соціальних 

ідентичностей та групових лояльностей в українському соціумі в умовах 

суспільних перетворень” містить обґрунтування суспільно-історичного 

контексту ймовірних взаємодій соціальних ідентичностей та групових 

лояльностей; авторське моделювання ймовірних кореляцій між соціальними 

ідентичностями та груповими лояльностями в українському суспільстві. У 

розділі обґрунтовано релевантність застосування теорії множинних 

модерностей Ш. Айзенштадта для інтерпретації суспільно-історичного 

контексту формування ідентичностей та лояльностей. Констатовано, що її 

ключові постулати підтверджують різноспрямованість розвитку 

посткомуністичних країн, у тому числі й України, а, відтак, уможливлюють 

пояснення ідентичнісно-лояльнісної амбівалентності. Також у цьому розділі 

дисертації аргументовано адекватність використання основних положень 

теорії морфогенезу М. Арчер для моделювання різних типів кореляцій між 

“структурами” та “агентами” суспільства у хронологічній перспективі. 

У третьому розділі “Регіональний контекст формування та взаємодії 

соціальних ідентичностей і групових лояльностей в сучасному українському 

суспільстві” здійснено порівняльний аналіз новітніх емпіричних досліджень 

у царині ідентичнісно-лояльнісної проблематики; виявлено ієрархію 

соціальних ідентичностей громадян сучасної України у часовому зрізі; 

здійснено операціональне моделювання структур змінних характеристик 

(факторів та показників) у межах п’яти тематичних контекстів; визначено 

сили кореляції між соціальними ідентичностями та груповими лояльностями; 

виокремлено загальний рейтинг регіоналізуючих показників; здійснено 

емпіричну апробацію моделі регіоналізації сучасної України О. Стегнія та 

М. Чурилова за показниками соціальних ідентичностей та групових 

лояльностей; перевірено ймовірну відмінність ідентичнісно-лояльнісних 
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комплексів жителів міст Львова та Донецька за параметрами “старого” й 

“нового” регіоналізмів у контексті посткомуністичних трансформацій; 

здійснено авторське моделювання структури регіонів України.  

У дисертації представлені результати дослідження соціальних 

ідентичностей та групових лояльностей громадян України у 

загальнонаціональній, регіональній та часовій перспективах. Дослідження 

реалізоване на основі біангуляції основних положень теорії множинних 

модерностей та теорії морфогенезу, що уможливило моделювання різних 

типів ймовірних взаємозв’язків між досліджуваними феноменами в 

українському суспільстві на етапі трансформації. Обраний підхід є 

релевантним сучасним українським реаліям і дозволив врахувати кореляції 

структури/ системи – агенти. Обґрунтовано суспільно-історичний контекст 

формування та взаємодії ідентичностей і лояльностей із виокремленням його 

головних характеристик: “навздогінна модернізація”, транзиція замість 

трансформації, досвід різних історичних спадщин географічних частин 

України. Виявлено ієрархію найбільш опуклих ідентичностей, у якій п’ять 

перших позицій посідають статеві, сімейні, локальні, регіональні та 

національні ідентичності. Визначено рейтинг найбільш регіоналізуючих 

показників, серед яких перші три щаблі посіли мовні атитюди та практики. У 

п’ятірці найбільш рейтингових зосередились також практики святкування 

радянських свят та традиційна модель національної ідентичності “українець”, 

що ґрунтується на україномовних практиках та територіальній закоріненості. 

Здійснено перевірку надійності моделі регіоналізації сучасної України 

О. Стегнія та М. Чурилова, внаслідок якої регіони продемонстрували різні 

ступені цілісності: від найвищого і достатньо високого (Західний та 

Південно-Східний регіони) до середнього рівня цілісності (Південно-

Західний, Східний, Північно-Східний, Північний, Північно-Західний і 

Південний регіони) та низького рівня цілісності (Центральний регіон). 

Виявлено, що ідентичнісно-лояльнісні комплекси львів’ян та донеччан 

у темпоральному зрізі є відмінними, зокрема, це стосується націоналістичної 
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та громадянської лояльнісних складових ідентичності “українець”. 

Констатовано, що для жителів м. Львова характерне зростання інтенсивності 

прояву націоналістичної лояльнісної компоненти у перспективі 1994–

2020 рр. Натомість інтенсивність прояву цієї лояльності у м. Донецьку 

демонструвала стало низькі показники. Зафіксовано високу інтенсивність 

прояву громадянської компоненти ідентичності “українець” серед донеччан. 

При цьому інтенсивність її прояву у м. Львові поступово знижувалась. 

Укладено карту України із сімнадцяти регіонів у перспективі 2013, 

2015, 2017 рр. за показниками взаємодії ідентичностей та лояльностей. Із 

виокремлених регіонів, п’ять із них продемонстрували високий рівень 

цілісності та стійке групування областей, що до них увійшли: регіон №1– 

Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська обл.; регіон №2 – Волинська, 

Рівненська обл.; регіон №3 – Донецька, Луганська, Харківська обл.; 

регіон №4 – Миколаївська, Одеська обл.; регіон №5 – Вінницька, Київська, 

Чернігівська обл. Решта десять проявились як регіони-області, що 

характеризувались несистемною кластеризацією із суміжними областями. 

Місто Київ посіло позицію окремого ситуативного регіону із серединним 

статусом, АРК потрапила до категорії окремого регіону у зв’язку з її 

анексією РФ. 

Отримані в ході дослідження результати та висновки надали 

можливість верифікувати закладені в його основу гіпотези. 

Теоретична та практична цінність дисертації визначаються змістом 

запропонованих концептів, висновків та рекомендацій, які можуть бути 

використані для розробки навчальних курсів, для нових міждисциплінарних 

досліджень у сфері регіоналістики, а також для оптимізації регіональної 

політики в сучасній Україні. 

Ключові слова: соціальні ідентичності, групові лояльності, регіон, 

регіоналізм, гайфенізм, теорія множинних модерностей, теорія морфогенезу. 
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SUMMARY 

Vashchynska I.I. Social identities and group loyalties in the contemporary 

Ukrainian society. – Qualification research with manuscript copyright. 

Thesis for a Candidate’s degree in sociological sciences on a speciality 

22.00.04 – special and branch sociologies. – Ivan Franko National University of 

Lviv. Lviv, 2019. 

The thesis presents the sociological conceptualization of the phenomena 

“social identity” and “group loyalty” with their empirical approbation in national 

and regional contexts. The definition of basic concepts has been suggested, an 

author’s sociological model of the likely interaction of social identities and their 

corresponding group loyalties has been created, the author’s modeling of the 

probable structure of Ukrainian regions has been carried out. Possible future 

research directions have been formulated and the ways of regional policy in 

Ukraine have been offered. 

The first chapter “Theoretical and methodological aspects of the study of 

social identities and group loyalties” deals with the peculiarities of the main 

approaches to the study and interpretation of key concepts in the socio-humanities 

sciences in general, and in sociology in particular; on the basis of a set of 

consistent theoretical positions, the definition of the term “social identity” has been 

formulated and the classification of this phenomenon has been presented; the 

author’s definition of the concept of “group loyalty” with the construction of the 

conceptual scale of its content has been proposed; the idea of hyphenism (double 

loyalty) of E. Bogardus has been used to explain the ambivalent manifestations of 

the consciousness of the respondents; the classification of formation factors of 

group loyalties with the emphasis on the following types: conventional traditional 

(loyalty to the group as a tradition) and on conventional instrumental (loyalty to 

the group through the construction of the scale of its affiliation) has been 

presented; the spheres of formation of group loyalties – social, economic, political 

and cultural have been assigned. 
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The second chapter “Conceptualization of the relationship of social identities 

and group loyalties in the Ukrainian society in the context of social 

transformations” contains the justification of the socio-historical context of the 

likely interactions of social identities and group loyalties; the author’s modeling of 

probable correlations between social identities and group loyalties in the Ukrainian 

society. The chapter introduces the relevance of the theory of multiple modernities 

of S. Eisenstadt used for the interpretation of the socio-historical context of the 

identities and loyalties formation. It is stated that the key postulates of this theory 

confirm the versatility of post-communist countries’ development, including 

Ukraine, and make it possible to explain the identity-loyalty ambivalence. In 

addition, the chapter gives reasons for the use of the main principles of the 

morphogenesis theory by M. Archer to model various types of correlations 

between the “structures” and the “agents” of the society in a chronological 

perspective. 

The third chapter “Regional context of the formation and interaction of 

social identities and group loyalties in the modern Ukrainian society” represents a 

comparative analysis of the latest empirical research in the area of identity-loyalty 

problems; the hierarchy of social identities of the citizens of contemporary Ukraine 

has been revealed; operational modeling of structures of variable characteristics 

(factors and indicators) within the framework of five thematic contexts has been 

conducted; the correlation forces between social identities and group loyalties have 

been determined; the overall rating of regionalizing indicators has been defined; 

empirical testing of the model of regionalization of contemporary Ukraine by 

O. Stehniy and M. Churylov based on the indicators of social identities and group 

loyalties has been carried out; the probable identity and loyalty difference between 

Lviv and Donetsk citizens according to the parameters of the “old” and “new” 

regionalism in the context of post-communist transformations has been examined; 

the author’s modeling of the structure of regions of Ukraine has been developed. 

The thesis presents the results of research on social identities and group 

loyalties of Ukrainian citizens in the national, regional and temporal perspective. 
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The research has been conducted on the basis of the biangulation of the basic 

provisions of the theory of multiple modernities and the theory of morphogenesis. 

The application of these theories made it possible to model different types of 

probable interrelationships between the phenomena under investigation in the 

Ukrainian society, which is at the stage of transformation. It has been proved that 

the chosen approach is quite relevant, since it allowed taking into account the 

correlations of the structure/ system – the agents. The socio-historical context of 

the formation and interaction of identities and loyalties, with the distinction of its 

main characteristics: “invincible modernization”, transit instead of transformation, 

experience of various historical heritages of geographical parts of Ukraine, has 

been substantiated. The hierarchy of the most salience identities, in which sexual, 

family, local, regional and national identities occupy the first five positions, has 

been found. The ranking of the most regionalizable indicators, among which the 

first three stages were occupied by language attitudes and practices, has been 

determined. The top five also include the practice of celebrating Soviet holidays 

and the traditional model of national identity “Ukrainian” based on Ukrainian-

language practices and territorial rooting. The reliability verification of the model 

of regionalization of contemporary Ukraine by O. Stehniy and M. Churylov, has 

been fulfilled. According to the verification the regions have shown varying 

degrees of integrity by indicators of the interaction of social identities and group 

loyalties: from the highest and high enough (the West and the South-East regions) 

to the medium level of integrity (the South-West, the East, the North-East, the 

North, the North-West and the South regions) and to the low level of integrity (the 

Central region). 

It has been identified that identical-loyal complexes of Lviv and Donetsk 

citizens in the temporal section are different, in particular, it concerns nationalist 

and civil loyal components of the identity a “Ukrainian”. It has been stated that 

Lviv citizens are characterized by an increase in the intensity of manifestations of 

the nationalist loyal components in the perspective of 1994–2020. On the other 

hand, the intensity of loyalty manifestation in Donetsk is low. A high intensity of 
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manifestation of the civil component of the identity a “Ukrainian” in the city of 

Donetsk has been recorded. At the same time, the intensity of this loyalty in Lviv 

is gradually falling. 

A map of Ukraine with seventeen regions in the perspective of 2013, 2015, 

2017, based on indicators of the interaction of identities and loyalties, has been 

created. Five regions, out of seventeen, demonstrated a high level of integrity and a 

consistent grouping of the districts that were included: region №1 – Ivano-

Frankivsk, Lviv, Ternopil oblasts; region №2 – Volyn, Rivne oblasts; region №3 – 

Donetsk, Luhansk, Kharkiv oblasts; region №4 – Mykolaiv, Odesa oblasts; region 

№5 – Vinnytsia, Kyiv, Chernihiv oblasts. The remaining ten were manifested as 

regions-districts characterized by non-system clustering with adjacent districts. 

Kyiv-city occupied the position of a separate situational region with a median 

status; the ARC was referred to the category of a separate region as a result of its 

annexation by the Russian Federation.  

The results and conclusions obtained during the research provided the 

opportunity to verify the hypotheses laid down in its basis. 

The theoretical and practical value of the thesis is determined by the content 

of the proposed concepts, conclusions and recommendations that can be used for 

the development of training courses, for new interdisciplinary research in the field 

of regionalistics, as well as for optimization of regional policy in modern Ukraine. 

Key words: social identities, group loyalties, region, regionalism, 

hyphenism, theory of multiple modernities, theory of morphogenesis. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Сучасний український 

соціум перебуває на етапі важливих трансформацій у суспільно-політичній, 

економічній та культурній сферах у напрямі формування ліберально-

демократичного суспільства. Однак такі трансформації є складними та 

суперечливими, особливо у світлі сучасних конфліктогенних політик. 

Існування різних візій щодо орієнтирів розвитку українського суспільства, 

які за багатьма вимірами взаємовиключають одна одну, особливості 

історичних спадщин різних географічних частин України обумовлюють 

ситуативність та невпорядкованість цілого комплексу характеристик її 

громадян. Насамперед це проявляється у невизначеності соціальних 

ідентичностей та амбівалентності групових лояльностей, а також у 

відмінності їхніх структур на загальнонаціональному й регіональному рівнях 

тощо. У зв’язку із описаною вище суперечністю онтології сучасного 

українського суспільства пошук адекватних гносеологічних підходів щодо 

його пізнання є ускладненим. Саме тому комплексні дослідження 

мисленнєво-діяльнісних актів жителів України – вкрай актуальні назагал, а 

вивчення соціальних ідентичностей і групових лояльностей є дуже 

важливими зокрема.  

Перші теоретичні розробки питання ідентичності знаходимо у працях 

представників школи психоаналізу, насамперед Е. Еріксона (E. Erikson). 

Згодом дослідження феномену ідентичності з урахуванням соціального 

контексту стало мейнстримом серед представників інтеракціоністського 

напрямку у соціології І. Гофмана (E. Goffman), Ч. Кулі (C. Cooley), Дж. Міда 

(G. Mead), репрезентантів феноменологічної школи – П. Бергера (P. Berger) 

та Т. Лукмана (T. Luckmann), А. Шюца (A. Schütz). Серед сучасних 

соціологів теоретичній інтерпретації феномену ідентичності присвячено 

праці закордонних авторів З. Баумана (Z. Bauman), У. Бека (U. Beck), 

П. Берка (P. Burke), Р. Брубейкера (R. Brubaker), Е. Ґіденса (A. Giddens), 
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Р. Дженкінса (R. Jenkins), Н. Еліаса (N. Elias), М. Кастельса (M. Castells), 

Ф. Купера (F. Cooper), Е. Лакло (E. Laclau), С. Леша (S. Lash), О. Маланчук 

(O. Malanchuk), Ш. Муфф (Sh. Mouffe), Ф. Фукуями (F. Fukuyama), В. Ядова 

та вітчизняних дослідників – К. Іващенко, Т. Каменської, О. Мусієздова, 

Н. Побєди, А. Ручки, Н. Черниш, О. Швачко, С. Шостак та інших. 

Найпопулярнішими напрямами дослідження соціальних ідентичностей серед 

соціологів України є: проблематика релігійних ідентичностей (О. Сєвєкіна, 

Л. Скокова та Л. Рязанова); дослідження регіональних особливостей 

соціальних практик та ідентичностей (В. Середа, С. Щудло); вивчення 

регіональних ідентичностей (Г. Коржов, Л. Нагорна, О. Філіппова та ін.). 

Розробка теоретичних основ дослідження групових лояльностей 

належить здебільшого зарубіжним дослідникам. Авторами ідеї виокремлення 

структури групових лояльностей є М. Ван Вугт (M. Van Vugt), К. Гарт 

(C. Hart), Д. Дракмен (D. Druckman); К. Джеймс (K. James) та Р. Кропанзано 

(R. Cropanzano) займалися концептуалізацією диспозиційних варіацій 

групових лояльностей; критерії класифікації групових лояльностей 

відображені у працях Е. Біра (A. Beer), М. Елвесона (M. Alvesson), Б. Жданюк 

(B. Zdaniuk), Л. Калхаун (L. Calhoun), Дж. Левайна (J. M. Levine), Д. Уотсона 

(D. Watson); дослідження феномену гайфенізму (подвійної лояльності) 

належать американському соціологу Е. Богардусу (E. S. Bogardus). Що 

стосується ступеню вивчення проблеми лояльності у вітчизняній науковій 

літературі, то він є недостатнім та фрагментарним. Слід назвати лише 

поодинокі публікації Т. Байдак, В. Болотової, Л. Никоненко, які фокусують 

свою увагу на певних різновидах лояльності – організаційній та споживчій. 

Теоретичні підходи до трактування суспільно-історичного контексту 

взаємодії соціальних ідентичностей та групових лояльностей в сучасній 

Україні знаходимо у працях вітчизняних соціологів С. Макеєва та 

С. Оксамитної (ідея стану сингулярності українського соціуму); 

В. Степаненка (ідея “навздогінної” модернізації). Для адаптації 

транзитологічних теорій до реалій сучасної України корисним також є 
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досвід, напрацьований українськими соціологами С. Бабенко, О. Вишняком, 

А. Горбачиком, О. Злобіною, О. Куценко, політологом і публіцистом 

М. Рябчуком та ін. Теоретичне обгрунтування багатовекторності розвитку 

посткомуністичних суспільств, у тому числі й українського, представлене у 

межах теорії множинних модерностей американо-ізраїльського соціолога 

Ш. Айзенштадта. Питання природи та способів моделювання регіоналізму 

формують предметне поле досліджень І. Кононова, Н. Міхно, О. Стегнія, 

В. Сусака, С. Хобти, М. Чурилова та ін. 

Прикладним дослідженням ідентичнісної проблематики у сучасному 

науковому дискурсі присвячено праці Н. Погорілої (ідентичнісні моделі 

громадян України у регіональному вимірі); О. Злобіної, Н. Костенко та 

М. Шульги (цивілізаційно-культурні відмінності соціальних груп у 

регіональній перспективі). Проблемами дослідження та виявлення динаміки 

етнонаціональних ідентичностей населення України у період пост-

Євромайдану займається В. Кулик (V. Kulyk). Тематиці етнонаціональних 

ідентичностей та їхнього впливу на політичні преференції громадян України 

присвячено роботи Г. Гейла (H. Hale), О. Онух (O.Onuch), Дж. Поп-Елечса 

(G. Pop-Eleches), Дж. Робертсона (G. Robertson). Проблеми ідентичнісного 

репертуару мешканців розділеного на сфери впливу Донбасу висвітлено у 

дослідженнях Е. Джуліано (E. Giuliano), Е. Лакнер (A. Lackner), Г. Саса 

(G. Sasse). 

Однак, незважаючи на наявність широкого кола наукових публікацій 

щодо ідентичностей та теоретичних перспектив їхнього дослідження, 

відзначимо недостатність соціологічної концептуалізації феномену групових 

лояльностей серед вітчизняних науковців. Також практично відсутні 

розробки щодо ймовірних моделей взаємодії соціальних ідентичностей та 

групових лояльностей як на рівні функціонування національних структур, 

так і в контексті їхніх регіональних вимірів. Таким чином, основним 

призначенням цієї роботи є заповнення зазначених вище прогалин з обраного 

напряму соціологічних досліджень.  
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Наукова проблема, на вирішення якої спрямоване дисертаційне 

дослідження, полягає у суперечності між великим суспільно-політичним 

значенням виявлення розбіжностей в ідентичностях і лояльностях та 

врахування цього у політиках держави й неурядових організацій (НУО), з 

одного боку, та браком концептуальних моделей взаємозв’язку зазначених 

понять й емпіричної апробації оновлених концептів у рамках регіоналізму 

сучасної України, з іншого. Це, зокрема, зумовило розроблення 

концептуальної шкали вимірювання групових лояльностей; створення моделі 

ймовірної взаємодії соціальних ідентичностей та групових лояльностей як на 

національному рівні, так і в контексті регіоналізму; проведення емпіричної 

апробації авторських теоретичних розробок на прикладі сучасного 

українського суспільства в умовах суспільно-політичних змін 1994–2017 рр. 

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

Дисертація виконана в межах науково-дослідних тем кафедри 

соціології Львівського національного університету імені Івана Франка: 

“Конструювання групових ідентичностей, формування суспільних 

лояльностей та інституціональний розвиток у сучасному українському 

суспільстві: глобальний та регіональний контекст” (номер державної 

реєстрації 0111U005522); “Скерованість та динаміка змін в сучасному 

українському суспільстві” (номер державної реєстрації 0114U004137), у яких 

авторка здійснювала збір та систематизацію первинної інформації для 

наукового аналізу; науково-дослідної теми Інституту історичних досліджень 

Львівського національного університету імені Івана Франка ОБ-60Ф 

“Регіоналізм в Україні: ідентичності, цінності, історія” (номер державної 

реєстрації 0117U0001238), у якій авторка розробляла модель регіоналізації 

сучасної України за показниками соціальних ідентичностей та групових 

лояльностей. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка 

концептуальних засад взаємодії соціальних ідентичностей та відповідних до 

них групових лояльностей із їхньою емпіричною апробацією на 
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загальнонаціональному і регіональному рівнях та з урахуванням 

темпоральної перспективи. 

Поставлена мета зумовила необхідність розв’язання низки завдань: 

– здійснити авторську теоретичну інтерпретацію базових понять, а 

також інших складників понятійно-категоріального апарату дослідження; 

– теоретично обґрунтувати соціально-історичний контекст сучасного 

українського суспільства як середовища формування соціальних 

ідентичностей та відповідних до них групових лояльностей; 

– розробити концептуальну шкалу змістового наповнення феномену 

“групова лояльність”; 

– здійснити соціологічне моделювання ймовірної взаємодії соціальних 

ідентичностей та відповідних до них групових лояльностей в українському 

суспільстві, що трансформується, з урахуванням загального та регіонального 

контекстів; 

– виконати емпіричну апробацію існуючих на сьогодні моделей 

регіоналізації сучасної України за допомогою контролюючих змінних 

взаємодії соціальних ідентичностей та групових лояльностей; 

– з’ясувати вплив варіації соціальних ідентичностей та відповідних до 

них групових лояльностей у різних географічних частинах України на 

формування її регіональної структури в часовій перспективі. 

Об’єкт дослідження – соціальні ідентичності та групові лояльності 

громадян сучасної України. 

Предмет дослідження – взаємодія соціальних ідентичностей та 

групових лояльностей у сучасному українському суспільстві на 

національному та регіональному рівнях упродовж 1994–2017 рр. 

Методологія та методи дослідження. У роботі використано 

загальнонаукові методи порівняльного аналізу й синтезу (для окреслення 

концептуальних основ дослідження, здійснення теоретичної інтерпретації 

основних понять, розробки концептуальної шкали вимірювання лояльностей 

та побудови базової моделі взаємодії ідентичностей і лояльностей), 
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системного аналізу (для здійснення операціональної інтерпретації основних 

понять та розробки робочих гіпотез дослідження), типологізації (для опису 

основних тенденцій та закономірностей у формуванні й функціонуванні 

соціальних ідентичностей та групових лояльностей). 

Методологічні засади дослідження враховують основні концепції, на 

яких зокрема ґрунтуються теоретичні інтерпретації понять “соціальна 

ідентичність” (“Я-Ми-ідентичності” Н. Еліаса, ідея трикомпонентної 

структури ідентичності А. Ручки) та “групова лояльність” (ідея гайфенізму 

Е. Богардуса, положення щодо чотирьохкомпонентної структури групової 

лояльності Д. Дракмена та її трьохкомпонентної будови М. Ван Вугта і 

К. Гарт, типологія факторів соціальних взаємодій П. Штомпки). Для 

створення авторської соціологічної моделі ймовірної взаємодії соціальних 

ідентичностей та відповідних до них групових лояльностей на 

загальнонаціональному рівні було застосовано біангуляцію теоретичних 

положень теорії морфогенезу М. Арчер із теорією множинних модерностей 

Ш. Айзенштадта. Використано концепти “традиційного” та “нового” 

регіоналізму з метою з’ясування ймовірних кореляцій між соціальними 

ідентичностями та відповідними до них груповими лояльностями у 

регіональних вимірах сучасної України. 

Емпіричною основою дисертації є база даних дослідницького проекту 

“Регіон, нація та інше: міждисциплінарне та міжкультурне переосмислення 

України” (університет Санкт-Галлен, Швейцарія). Опитування було 

проведено у 2013, 2015, 2017 рр. Вибіркова сукупність у 2013 та 2017 рр. 

складала 6000 респондентів, а у 2015 р. – 5942 респонденти у віці від 18 років 

та старші. Вибірка була багатовимірною стратифікаційною, що також 

враховувала квоти для таких базових характеристик респондентів як стать, 

вік, а також параметри місцевостей проживання: області та АРК, тип і 

величина населених пунктів (з виокремленням м. Києва, м. Севастополя). 

Було використано також бази даних п’яти хвиль міжнародного дослідження 

“Львів – Донецьк: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій 

суспільних лояльностей”, проведених у 1994, 1999, 2004, 2010 та 2015 рр. 
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(вибірка в кожному з міст становила 400 респондентів, які репрезентували 

його населення у віці від 18 років і старших). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у концептуалізації 

взаємодії соціальних ідентичностей та групових лояльностей із їхньою 

емпіричною апробацією у різних контекстах і включає наступні положення: 

Вперше: 

– запропоновано авторське визначення поняття “групова лояльність”, 

що ґрунтується на сконструйованій концептуальній шкалі змістового 

наповнення цього феномену. Групова лояльність – це прихильність індивіда 

до певної соціальної групи, що характеризується визнанням подібності з 

членами цієї групи, відчуттям позитивних емоцій щодо них, соціальними 

зв’язками між її представниками та їхньою прогруповою поведінкою; 

– запропоновано авторську модель ймовірної взаємодії соціальних 

ідентичностей та відповідних групових лояльностей у контексті морфогенезу 

посткомуністичних суспільств назагал та України зокрема; у цій моделі 

лояльності виступають ядром ідентичностей і репрезентують рівень 

індивідуальних/ корпоративних агентів, а пояс соціальних підсистем та 

систем репрезентує рівень соціальних структур, серед яких основну увагу 

сфокусовано на регіонах; 

– на основі однофакторного дисперсійного аналізу розроблено 

матричний формат структурування областей України в регіони та їхні зони 

відповідно до поведінки значень тих чи інших показникових змінних 

соціальних ідентичностей і групових лояльностей; 

– запропоновано авторський варіант структурування регіонів України 

за критерієм взаємодії соціальних ідентичностей та відповідних до них 

групових лояльностей як мисленнєво-діяльнісних актів індивідів у часовій 

перспективі. 

Удосконалено: 

– понятійно-категоріальний апарат проблематики соціальних 

ідентичностей та групових лояльностей для дослідження їхнього 
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взаємозв’язку з урахуванням структурних компонентів, рівнів соціологічного 

аналізу тощо; 

– технологію моделювання регіоналізму та регіонів у сучасній Україні 

у форматі дихотомічної взаємодії ознак “традиційного” й “нового” 

регіоналізму з використанням авторської моделі ймовірної взаємодії 

соціальних ідентичностей та відповідних до них групових лояльностей. 

Подальшого розвитку одержали: 

– класифікація факторів формування соціальних взаємодій (автор 

П. Штомпка), що містить у собі їхні інтенціональні та конвенціональні типи, 

яку застосовано до пояснення процесів кристалізації групових лояльностей із 

одночасним доповненням вищезазначених типів їхніми традиційним та 

інструментальним підтипами; 

– практики біангуляції теорії морфогенезу М. Арчер із теорією 

множинних модерностей Ш. Айзенштадта щодо дослідження ймовірної 

взаємодії соціальних ідентичностей та відповідних до них групових 

лояльностей у сучасному українському суспільстві, що трансформується, 

назагал та у рамках його регіоналізму зокрема; 

– модель регіоналізації сучасної України О. Стегнія та М. Чурилова з 

виконанням її емпіричної апробації за допомогою контролюючих змінних 

взаємодії соціальних ідентичностей та групових лояльностей.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані внаслідок 

дослідження авторські концепти та емпіричні напрацювання можуть бути 

використані: 1) структурами державної влади та НУО для оптимізації 

політики в контексті розвитку регіонів у сучасній Україні; 2) науково-

педагогічними працівниками закладів вищої освіти (ЗВО) для викладання 

навчальних дисциплін студентам бакалаврських програм із соціології, історії 

та культурології; 3) науковцями для нових міждисциплінарних досліджень у 

сфері регіоналістики в сучасній Україні. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею; наукові результати та висновки, що містяться у дисертації, 

отримано автором особисто. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертації були представлені та обговорені на таких конференціях: І 

Міжнародна конференція молодих вчених HSS-2009 “Гуманітарні та 

соціальні науки” (м. Львів, 14–16 травня 2009 р.); III Львівський 

соціологічний Форум “Традиції та інновації в соціології” (м. Львів, 22–23 

травня 2009 р.); VIII Львівський соціологічний Форум “Сучасний 

український соціум: доцентрові та відцентрові тенденції” (співдоповідь із 

к.с.н., доц. В. Сусаком) (м. Львів, 17 жовтня 2014 р.); Х ювілейний 

Львівський соціологічний Форум “Змінність соціальних просторів крізь 

соціологічну оптику: прояви, контексти, можливості” (м. Львів, 13 жовтня 

2016 р.); Medzinarodna vedecko-prakticka konferencia “Realita a perspektivy 

vyvoja spolocnosti: socialne, psychologicke a politicke aspekty” (Sladkovicovo, 

Slovenska republika, 28–29 oktobra, 2016); Міжнародна науково-практична 

конференція “Пріоритети розвитку суспільних наук у ХХІ столітті” 

(м. Одеса, 7–8 квітня 2017 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція 

“Актуальні питання, відкриття та досягнення в галузі суспільних наук” (м. 

Запоріжжя, 19–20 травня 2017 р.); ХІV Міжнародна науково-практична 

конференція “Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і 

соціальна напруженість” (співдоповідь із к.с.н., доц. В. Сусаком) (м. Київ, 

25–26 травня 2017 р.); International MAG Convention “The Image of the Self” 

(Lviv, Ukraine, June 27–29, 2018). 

Публікації. Основний зміст дисертації відображений в 11 наукових 

публікаціях: з них 5 статей – в наукових виданнях України, затверджених 

МОН як фахові зі соціології; 1 стаття – у закордонному періодичному 

виданні; 5 тез доповідей – у збірниках конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 302 сторінки. Обсяг основної частини дисертації – 

184 сторінки. Список використаних джерел складає 153 найменування і 

розміщений на 17 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ ТА ГРУПОВИХ ЛОЯЛЬНОСТЕЙ 

 

1.1. Теоретичне опрацювання поняття ідентичності  

у соціогуманітарних науках 

Ідентичність як феномен існувала завжди, відколи людина стала 

активним агентом суспільного життя. Однак не завжди вона (ідентичність) 

була проблемою наукового теоретизування. С.Шостак пояснює це явище 

декількома причинами: низькою соціальною мобільністю, визначальною 

роллю традиції, замкнутістю традиційного суспільства [108, c. 107]. 

Проблема ідентичності актуалізується в індустріальному суспільстві, 

коли ідентичність перестає бути єдино визначеною і незмінною, коли людина 

постає перед вибором декількох ідентичностей за життя. На сьогоднішній 

день інтерес до вказаної проблематики пожвавлюється як у нашій країні, так і 

поза її межами. Власне кажучи, феномен ідентичності став своєрідною 

призмою, крізь яку розглядають, вивчають й інтерпретують важливі сфери 

людського життя. Актуалізація ідентичності як соціокультурної проблеми 

спостерігається практично на усіх рівнях, зокрема на побутовому, науковому, 

політичному тощо. На побутовому рівні людина безпосередньо чи 

опосередковано входить до найрізноманітніших соціальних груп, що змушує 

її щоразу ідентифікувати себе. З переходом до сучасного типу суспільства 

зростає рівень саморефлексії з метою кращої орієнтації у швидкозмінних 

ситуаціях. На науковому рівні проблема ідентичності викликає зацікавлення 

у прямій залежності від суспільно-політичних змін та культурно-історичного 

контексту. І, нарешті, політичний рівень, на якому відбуваються вдалі, менш 

вдалі та зовсім невдалі спроби теоретизування навколо зазначеної 

проблематики з метою впливати та маніпулювати національними почуттями 

громадян.  
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Феномен ідентичності є предметом дослідження багатьох 

соціогуманітарних наук, в межах яких існує певна специфіка трактування та 

вивчення цієї категорії. Наприклад, мейнстримом у філософії є абстрактно-

теоретичний розгляд дуальної природи ідентичності у певному часопросторі. 

Про це, до прикладу, свідчать теоретичні положення Е. Гуссерля [38] та 

П. Рікьора [69]. Двоїстість ідентичності у філософії Е. Гуссерля полягає у 

розрізненні “чистого Я” та “Я трансцендентного”, де перше 

охарактеризовано як ідеальне та самототожне, а друге – як таке, що існує 

поза межами світу і водночас є джерелом формування сенсів світу та 

існування людини у цьому світі. Слід відзначити, що Е. Гуссерль 

обгрунтовує ідею “інтерсуб'єктивності” як структуру суб'єкта, через яку “Я” 

торкається “досвіду Іншого” в умовах існування великої кількості суб’єктів. 

Звідси в його філософії виникає концепція життєвого світу як світу культури, 

який об’єднує безконечну чисельність людських світів. Двоїстість 

ідентичності є також лейтмотивом у творчості французького філософа 

П. Рікьора, який аналізує ідентичність Я та наративну ідентичність. Рікьор 

розділяє поняття “idem” та “ipse”, де перше означає “ідентичний” у розумінні 

“аналогічний”, “такий самий”, який містить у собі певну форму незмінності у 

часі. Друге поняття “ipse” – це термін “ідентичний”, але пов’язаний з 

поняттям “самості”, “себе самого”. Ідентичність Я у філософуваннях 

П. Рікьора перебуває у діалектичному взаємозв’язку з ідентичністю Іншого, 

адже власний наратив несе в собі фрагменти чужих наративів і є складовою 

цих наративів. Як бачимо у наведених прикладах специфіка філософського 

трактування поняття ідентичності полягає у сенсуалізації ідентифікаційних 

процесів крізь призму дихотомій “Я-Інший”, “Свій-Чужий”, “Я-ідеальне – Я-

реальне” та з урахуванням певного часопростору.  

В історичній науці розгляд ідентичності почався приблизно з Нового 

часу, оскільки ця проблема не була актуальною для давніших суспільств, де 

ідентичність вважали незмінною. Історики майже одноголосно засвідчують 

високий рівень актуалізації проблеми ідентичностей у період 
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державотворчих та націєтворчих процесів, коли у людей виникало питання 

свого ототожнення з певними соціальними когортами. Зазначеній тематиці 

присвячено праці З. Когута [47], О. Гнатюк [33], Я. Грицака [37, 70] та інших. 

Назагал специфіка історичних підходів до дослідження ідентичностей 

полягає в їх розгляді у хронологічно-історичній площині із неминучим 

урахуванням концепцій національних історій. Незважаючи на численні 

дискусії у середовищі примордіалістів та етатистів щодо хронологічних меж 

формування націй, а, відповідно, й національних ідентичностей, практично 

усіх представників історичної науки здебільшого цікавлять джерела 

формування національних ідентичностей, впливи сусідніх держав та держав-

гегемонів на формування ідентичностей, особливості функціонування 

інститутів влади, політики та релігії як факторів формування соціальних 

ідентичностей. Так, З. Когут у своїй праці веде пошук коріння української 

ідентичності із часів існування Великого князівства Литовського. Не оминає 

він своєю увагою й впливу еліт на формування ідентичностей у різні 

історичні періоди. Надзвичайно інформативною та продуктивною для 

соціологічного бачення проблеми ідентичності є історична праця О. Гнатюк, 

яка розглядає питання ідентичності (авт. тожсамості) у контексті 

посткомуністичних трансформацій. Авторка висуває ідею про те, що для 

такого типу суспільств характерними є моделі гомогенної ідентичності, які 

нівелюють будь-які прояви індивідуальності. Це породжує конфлікт 

індивідуального та соціального і ставить особу перед вибором однієї з 

позицій: лояльної позиції (відчуття індивідом повної беззастережної 

належності до спільноти) або компромісної позиції (що проявляється у 

визнанні існуючого стану речей у межах соціальної когорти та звуження 

особистих амбіції та прагнень), або ж вибором опозиційної позиції (що 

передбачає відмову від беззастережного підкорення групі) [33, c. 62]. 

Безперечно, запропонована О. Гнатюк ідея містить у собі раціональне зерно, 

однак ми вважаємо, що такій позиції бракує чіткого визначення дефініцій, 

зокрема “гомогенна” та “гетерогенна” моделі ідентичності та їхньої 
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подальшої операціоналізації. Про роль Галичини, а особливо міста Львова як 

її центру, у формуванні української ідентичності йдеться у працях відомого 

історика Я. Грицака. Для нього Львів – це свого роду постіндустріяльне 

місто, де тестуються зміни, що згодом охоплюють всю Україну. Водночас, 

історик не оминає своєю увагою взаємовпливи України, Росії, Польщі на 

процеси кристалізації соціальних ідентичностей, особливо національних, у 

хронологічній перспективі. Слід зазначити, що важливим аспектом міркувань 

Я. Грицака щодо специфіки формування національних ідентичностей в 

Україні є залучення фактажу, що стосується не лише особливостей 

внутрішньодержавного розвитку країни (політичного, економічного, 

світоглядного тощо), але й більш глобального – світового контексту. 

Дослідження у царині юриспруденції сфокусовані переважно на 

формуванні правової ідентичності. Специфіка розуміння зазначеного 

феномену юристами полягає у лінійності зв’язку “людина – право”. Поняття 

правової ідентичності тут трактують як “якість суб’єкта права, що 

характеризує його актуальний стан за допомогою юридичного 

самовизначення в категоріях прав, свобод, обов’язків і відповідальності, що 

сприймаються як правові цінності і забезпечують позитивні правову 

свідомість й правову активність” [44, c. 14]. Слід зазначити, що представники 

юридичних наук, так само як соціальні психологи та соціологи досліджують 

правову ідентичність з урахуванням мисленнєвого та поведінкового 

контекстів її існування. 

Що стосується етимології поняття, то “ідентичність” (лат. identificare – 

ототожнювати) “у широкому розумінні визначають як співвідношення 

суб’єкта із самим собою” [78, c. 344]. Зацікавлення цим феноменом припадає 

на др. пол. XIX–поч. XX ст. й ідентичність відтоді стає загальнонауковою 

категорією. Найперші розробки цього терміну відносять до школи 

психоаналізу. У науковий обіг це поняття запровадив американський 

психолог Е. Еріксон у 50-х р.р. ХХ ст. У рамках еріксонівської концепції 

ідентичності принципову роль відіграє фрейдівське поняття Ego (Я). Тому 



27 

 

понятійним еквівалентом індивідуальної ідентичності виступає Ego-

ідентичність як суб’єктивне відчуття індивідом своєї тотожності і 

безперервності [101, c. 228]. Варто зазначити, що, на відміну від класичного 

психоаналізу, який акцентував увагу на внутрішньо-особистісних 

характеристиках індивіда, Е. Еріксон все ж відзначав певний вплив 

соціокультурного середовища на формування ідентичності. Сформована 

ідентичність за Е. Еріксоном – це результат взаємодії біологічних, соціальних 

та его-процесів, при цьому саме его-процеси відповідають за поєднання 

перших двох. Результатом такої інтеграції, его-синтезу, є побудова певної 

конфігурації елементів ідентичності. Загалом особливістю психологічного 

підходу є те, що формування ідентичності особистості розглядається крізь 

призму її психофізичних характеристик, а головний акцент робиться на 

індивідуальному досвіді та виконуваних ролях. 

Специфіка соціологічних підходів полягає у тому, що соціологи часто 

використовують базові поняття та їхню теоретичну інтерпретацію з інших 

дисциплін, наприклад, з соціальної психології, але при цьому адаптують 

запозичену термінологію до соціальних потреб, здійснюють специфічну 

соціологічну операціоналізацію і аплікують її до особливостей соціального 

середовища як суб’єктів емпіричних соціологічних досліджень. 

Соціологічні підходи до визначення ідентичності умовно поділимо за 

критерієм стабільності/ змінності ядра цієї категорії. Слід зазначити, що 

спільною особливістю цих соціологічних підходів є спроба пояснити вплив 

соціального на формування індивідуальних та соціальних (групових) 

ідентичностей. Перші розробки проблематики ідентичності належать 

представникам інтеракціоністського напрямку у соціології Дж. Міду та 

Ч. Кулі як своєрідний “відгук” на започатковане психологами розпрацювання 

ідентичнісної проблематики. Вони наголошують на тому, що ідентичність є 

явищем соціальним, яке виникає та підтримується завдяки процесам 

інтеракції людей з найближчим оточенням. А будь-яка інтеракція формується 

з допомогою символів, які вказують на суть речей і засвоюються у процесі 
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соціалізації. Що ж стосується самого індивіда, то він усвідомлює власну 

ідентичність лише у тому випадку, коли споглядає себе з позиції іншого, 

співвідносить власні уявлення з точкою зору “значимих інших”.  

Не применшуючи наукової ваги вищевказаних підходів, варто було б 

звернути увагу на деякі недоліки. Зокрема, намагаючись максимально 

розв’язати проблему інтерпретації поняття ідентичності, вчені цього 

напрямку акцентували насамперед на соціальності досліджуваного 

феномену, в той час як вплив культури та внутрішньо-особистісних 

характеристик індивіда на її формування часто виводився за межі 

дослідницького поля. 

Не менш відомою є “драматургічна концепція” людини І. Гофмана, 

який акцентує увагу на збільшенні ваги короткочасних контактів людей між 

собою. Він наголошує на двоїстості індивіда: з одного боку – це істота 

індивідуальна, носій певних психобіологічних властивостей, “виконавець”, а 

з іншого – істота соціальна, носій певного образу чи іміджу, “характеру”(за 

визначенням дослідника) [9, c. 187–246]. Ідентичність, з позиції І. Гофмана, 

проявляється у конкретних життєвих ситуаціях. І цей прояв автор концепції 

порівнює з грою актора (який володіє певним рольовим репертуаром, 

засвоєним у процесі соціалізації) на театральній сцені, де гра відбувається за 

заздалегідь складеним сценарієм, однак завжди існує можливість для 

імпровізації у виконанні тієї чи іншої ролі. На наш погляд, не зовсім 

коректно зводити ідентичність виключно до соціальних ролей, адже завжди 

існуватиме загроза залишитись у цій ролі на тривалий час чи “зростися” з 

маскою та не зуміти вчасно її змінити відповідно до зміненої ситуації.  

Ще один підхід до концепції ідентичності розвивається у межах 

феноменологічної соціології. Один із найвідоміших представників цієї школи 

А. Шюц наголошує на важливості типізації індивідом соціального досвіду, 

який визначає способи спілкування з оточуючими. Натомість інші 

прихильники вищевказаного підходу – П. Бергер та Т. Лукман [16] 

акцентують увагу на двоїстості особистісного світу. З одного боку, людина 
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творить свій суб’єктивний світ на основі накопичених у процесі соціалізації 

знань та досвіду, з іншого – пізнає себе у якості частини соціального світу, 

який вже існував до її появи у цьому світі. А це свідчить про діалектичний 

взаємозв’язок індивіда з суспільством. Адже людина, створюючи свою 

соціальну реальність, творить її для інших. Саме тому будь-яка реальність 

характеризується індивідуальними особливостями. 

Отже, незважаючи на певні відмінності у визначенні ключової категорії 

обраної проблеми, спільним є те, що представники розглянутих 

соціологічних теорій наголошують на домінації соціального контексту у 

процесі формування ідентичності. Не менш важливими для дослідження 

феномену ідентичності є ті соціологічні підходи, представники яких 

відмовляються від трактування ідентичності як фіксованої сутності, 

притаманної певній особі чи спільноті, натомість зачислюють ідентичність 

до сфери цілеспрямованої діяльності та позиціонування [18, c. 80–101]. 

Більшість сучасних соціологічних підходів уникають так званого 

есенціалістського трактування вказаного феномену, у межах якого 

ідентичність розглядали як стійку гомогенну сутність. Сьогодні перевага – на 

боці тих підходів, які сприймають ідентичність як об’єкт постійних 

перетворень та змін. На цих позиціях наполягають такі відомі дослідники як 

З. Бауман, Р. Брубейкер та Ф. Купер, Е. Лакло та Ш. Муфф, С. Леш та інші.  

Характеризуючи головні ознаки суспільства, відомий британський 

соціолог З. Бауман [13] вказує на те, що становище індивіда у суспільстві та 

місце, яке він прагне посісти, дуже швидко трансформуються і навряд чи 

можуть служити кінцевою метою. Саме тому перспектива досягнення 

“стабільного пристанища” наприкінці шляху є відсутньою, а “перебування у 

дорозі” стало способом життя індивіда. Якщо у модерний час важливо було 

сконструювати ідентичність, зберігаючи її цілісність та стабільність, то на 

сучасному етапі простежується уникнення будь-якої фіксації та 

спостерігається свобода вибору. Іншими словами, для сучасної людини 

важливим є не стільки процес набуття ідентичності, як те, яку саме 
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ідентичність обрати, аби почуватись комфортно і певною мірою стабільно, а 

також як зуміти вчасно обрати іншу ідентичність за умови втрати цінності 

попередньою. Повертаючись до напрацювань З. Баумана, варто згадати 

запропоновану ним класифікацію життєвих стилів доби Модерну та 

Постмодерну і місце феномену ідентичності у них. Зокрема, “паломник” – 

збірний образ епохи Модерну, який з початку свого життя обирає пункт 

призначення, долаючи до нього шлях. Це означає, що індивід має подолати 

дистанцію за певний проміжок часу з метою конструювання ідентичності, чи, 

точніше, пройти шлях від проекту (ідеалу) до власної ідентичності. Головна 

стратегія “паломника” – збереження заради майбутнього. Однак 

сконструювати ідентичність, як з’ясувалось, значно легше, ніж її зберегти. Це 

спричинило до появи поліваріантності життєвих стратегій, що породили 

нащадків “паломника”, зокрема “фланера” (майстра імітації), 

“безпритульника” (непередбачуваного і необтяженого рухом до пункту 

призначення), “туриста” (світ якого структурується за естетичними 

критеріями, а дім, не обов’язково матеріалізований, є місцем, де він знімає 

усі свої соціальні маски), “гравця” (для якого існує самодостатній ігровий 

універсум, а індивідуальна автономія ставиться вище, ніж моральні 

зобов’язання)  [14]. У підсумку сьогодні людина не може з упевненістю 

визначити своє місце у багатоманітності поведінкових стилів та шаблонів, 

коли виникає потреба переконувати оточуючих у тому, що певне місце ми 

займаємо правомірно.  

Дещо під іншим кутом зору розгядають феномен ідентичності 

Р. Брубейкер та Ф. Купер [19]. Вони звертають увагу на семантичну 

двозначність цього поняття, а також на зв’язок з ідеєю незмінності, що, на 

їхню думку, не підходить для процесуального аналізу, який автори 

відстоюють. Основна ідея їхнього підходу полягає у тому, щоб 

запропонувати менш дискусійні дефініції для означення тих процесів, які 

зазвичай об’єднують терміном “ідентичність”. 
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Продовжуючи дискусію навколо інтерпретації поняття ідентичності, 

слід звернути увагу на ще один підхід до цієї проблематики, що розвивається 

у межах теорій дискурс-аналізу. Представниками одного з цих напрямків є 

Е. Лакло та Ш. Муфф. Згідно з їхньою теорією ідентичність (як колективна, 

так й індивідуальна) – це результат випадкових дискурсивних процесів,  

частина дискурсивної боротьби. Прихильники дискурсивної теорії 

наголошують на тому, що суспільство та ідентичність – гнучкі та мінливі 

об’єкти, які неможливо повністю зафіксувати. Тому завдання соціолога 

полягає у тому, аби дослідити, як людина творить свою реальність так, щоб 

вона здавалась об’єктивною та природною. Можемо припустити, що ми 

творимо реальність шляхом формування значень у межах певного дискурсу. 

Представники дискурс-аналізу не вважають, що ідентичність є стійкою; для 

них суб’єкт – завжди фрагментований, розщеплений на декілька частин, а 

його позиція не формується лише в один спосіб чи одним дискурсом; 

натомість різні дискурси приписують йому різні позиції. Основні тези 

розуміння особи та її ідентичності авторами дискурсивної теорії Е. Лакло та 

Ш. Муфф можна викласти у такий спосіб: 

– суб’єкт розщеплений і ніколи не буде “самим собою”; 

– індивід набуває свою ідентичність у дискурсах шляхом формування 

ланцюгів еквівалентності. Ці ланцюги визначають те, ким є суб'єкт і ким він 

не є; 

– ідентичність – відносна, адже суб’єкт є кимось (чимось), бо він 

протиставлений комусь (чомусь), ким (чим) він не є; 

– ідентичність, як і дискурси, мінлива; 

– суб’єкт розщеплений та децентрований: він має різні ідентичності, які 

відповідають тим дискурсам, частиною яких індивід є; 

– суб’єкт завжди має можливість змінити ідентифікацію залежно від 

ситуації [92, c. 75–76]. 

Слід зазначити, що автори дискурсивної теорії активно працюють з 

проблемою формування не лише індивідуальних, а й групових 
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ідентичностей. Вони вважають, що різниця між індивідуальними та 

груповими ідентичностями – незначна і розмита. А в дискурсивних 

структурах групи “інший” – це той, чия ідентифікація заперечується її 

членами. Однак слабкість цієї позиції полягає в ігноруванні відмінностей у 

межах самої групи. 

Крім того, значна кількість теоретичних напрацювань у ділянці 

вивчення ідентичності належить іноземним інтелектуалам. Проблематика 

формування та трансформації етнонаціональних ідентичностей в умовах 

соціокультурних змін висвітлена у працях Б. Андерсона [10], І. Валлерстайна 

[20], Е. Гобсбаума [94], Е. Ґеллнера [31], Е. Сміта [77]. Представники 

глобалістського напряму – У. Бек [15], П. Бергер [17], Е. Гіденс [32], 

М. Кастельс [128], Ф. Фукуяма [130] обґрунтовують механізми формування 

ідентичності в умовах сучасної мультикультуральності, характерними 

рисами якої можна вважати загроженість ідентичностей та політику 

ідентичностей, гібридизацію, актуалізацію культурних та регіональних 

ідентичностей тощо.  

Розгляд основних підходів до вивчення індивіда та його ідентичності 

дає можливість виділити відмінності між ними (Див. Таблиця 1.1.). 

 

Таблиця 1.1. 

Особливості есенціалістських та процесуально-діяльнісних соціологічних 
підходів до проблеми ідентичності 

№ Есенціалістські підходи до 
визначення ідентичності  

№ Процесуально-діяльнісні підходи до 
визначення ідентичності 

1. Наголошують на способах форму-
вання та збереження цілісності і ста-
більності ідентичності 

1. Наголошують на механізмах уникнення 
фіксації та збереження свободи вибору 

2. Розглядають ідентичність як відносно 
стійку гомогенну сутність 

2. Розглядають ідентичність як об’єкт 
постійних перетворень та змін 

3. Розглядають одне-два джерела іден-
тичності 

3. Розглядають різні джерела формування 
ідентичності 

4. Вивчають шлях формування іден-
тичності як відстань між “проектом” 
та “ідентичністю” 

4. Акцентують на ситуативності 
ідентичностей 

5. Наголошують на відносній цілісності 
суб’єкта 

5. Наголошують на розщепленості та 
децентрованості індивіда 

6. Розглядають процес формування 
ідентичності як націленість у 
майбутнє 

6. Розглядають формування ідентичності 
в умовах домінування “тепер” (the 
power of now) 

Джерело: розроблено автором. 
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Зауважимо, що ми застосовуємо горизонтальну вісь порівняння на 

основі домінантних рис ідентичностей, яка передбачає з’ясування низки 

питань, зокрема: 1) способу розуміння ідентичності; 2) ступеню сталості/ 

змінності ідентичностей; 3) джерел формування ідентичності; 4) шляхів 

(способів) формування ідентичності; 5) ступеню гомогенності/ 

гетерогенності ідентичності; 6) хронологічних перспектив кристалізації 

ідентичностей.  

Оскільки питання ідентичностей залишається й надалі актуальним, а 

кількість праць щодо цієї теми з кожним роком збільшується, ми 

представимо основні напрацювання вітчизняних та закордонних дослідників 

шляхом групування їхніх наукових доробків за ідеаграфічним принципом. 

Отже, проблемі виокремлення головних теоретичних підходів до визначення 

ідентичності присвячено праці Т. Каменської, С. Макеєва, С. Оксамитної, 

А. Ручки, Н. Черниш, О. Швачко та інших.  

Класичною працею у питаннях концептуалізації ідентичності стала 

колективна монографія соціологів С. Макеєва, С. Оксамитної, О. Швачко. 

Головні ідеї авторів можна відтворити у наступних тезах: 

– надають перевагу процесуальному підходу до визначення 

ідентичності, оперуючи здебільшого поняттям “ідентифікація”; 

– відповідно, ідентифікація – це ототожнення себе із конкретним 

соціальним цілим, що відбувається тоді, коли кожне “Я” допускає свою 

подібність з усіма “не-Я”; 

– наголошують на діалектичному взаємозв’язку самоідентифікації та 

ідентифікації; 

– акцентують на постійному ускладненні ідентифікаційних процесів, 

результатом яких є виокремлення категорії “Ми”; 

– обов’язковою умовою ідентифікаційних процесів вважають 

толерантність до об’єктів та суб’єктів соціального світу [56, c. 9–34]. 

Не менш енциклопедичним у зазначеному контексті є дослідження 

А. Ручки [79, c. 10–97], який обгрунтовує релевантність соціокультурного 
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підходу до вивчення феномену ідентичності. Автор виділяє трикомпонентну 

структуру ідентичності, що складається із особистісного, соціального та 

культурного елементів. Також А. Ручка розрізняє індивідуальні та колективні 

модуси ідентичностей, впроваджуючи у науковий дискурс поняття 

“інтегральної ідентичності”. 

Відома дослідниця Н. Черниш значну кількість своїх наукових розвідок 

присвятила інтерпретаціям поняття “ідентичність”. Авторка вважає 

можливим аналізувати зазначений феномен у межах структурної 

(представники якої досліджують структуру цього феномену з виокремленням 

у ньому особистісної, соціальної та культурної складових; створюють 

класифікації та типології ідентичностей) та інтерпретативної (її прихильники 

намагаються пояснити природу та сутність ідентичності як явища) парадигм, 

наголошуючи, водночас, на важливості сучасних теорій (у яких головний 

акцент роблять на втраті традиційної ідентичності, на її фрагментарності та 

децентралізації); на особливостях теорій постіндустріального суспільства та 

рольових тощо [106, c. 35–38; 105]. Також Н. Черниш акцентує на 

поліваріантності класифікацій ідентичностей, зокрема за критерієм носія 

ідентичності. У зв’язку із вищезазаначеним критерієм, дослідниця 

виокремлює особистісну, групову, соцієтальну та глобальну ідентичності, 

кожна із яких являє собою окрему інтегральну ідентичнісну модель [107, 

c. 10]. ЇЇ колега Т. Каменська [46] пропонує розглядати ідентифікаційні 

процеси із трьох вихідних позицій: по-перше – з позиції активних суб’єктів 

соціального життя; по-друге – з позиції відносно самостійних індивідів, які 

самовизначаються та самоактуалізуються; по-третє – з позиції об’єктів 

соціоконструкторської діяльності, які піддаються впливу активних суб’єктів. 

Варто зазначити, що Т. Каменська належить до тієї когорти вчених, які 

надають перевагу процесуальному визначенню “ідентифікація” над 

результативним визначенням “ідентичність” (що містить констатуюче ядро). 

Авторка виділяє дві стадії іднтифікаційних процесів – ідентифікацію при 

активному впливі суб’єктів соціалізації, що передбачає наслідування, 
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імітацію, габітулізацію всього, що оточує, та самоідентифікацію, що 

передбачає пошук-вибір “близьких кіл”.  

Не менш важливим дослідницьким питанням є з’ясування семантики 

понять “індивідуальна” й “соціальна”/“групова” ідентичності, адже до 

сьогодні серед науковців тривають численні дискусії щодо визначення цих 

дефініцій. Вище зазначеному питанню присвячено наукові розвідки 

Н. Еліаса, П. Берка, Р. Дженкінса, В. Ядова та вітчизняних дослідників – 

О. Злобіної, К. Іващенко, О. Мусієздова, Н. Побєди, П. Горностая та інших.  

Отож, індивідуальна ідентичність, на нашу думку, передбачає 

усвідомлення певних (специфічних) особистих якостей, життєвий досвід 

людини. Вона втілена у “самості”, однак є немислимою поза соціальним 

світом інших людей. Кожен індивід є унікальним та різним, як і його 

ідентичності, які значною мірою є соціально сконструйованими у процесі 

соціалізації, соціальної інтеракції, завдяки чому індивіди визначають та 

перевизначають себе впродовж усього життя. У своїй праці відомий 

німецький соціолог Н. Еліас пропонує розрізняти особистісний та соціальний 

аспекти індивідуальної ідентичності [115, c. 13]. Те, що відрізняє людей, 

автор називає їхніми “Я-ідентичностями”, які формуються на основі 

індивідуальних здібностей, самоекспресії, особистого вибору; а те, що у них 

є спільним, – “Ми-ідентичностями”, які завжди прив’язані до певних 

соціальних груп (сім’ї, держави, суспільства тощо). При цьому Н. Еліас 

зазначає, що “для найбільш розвинених сучасних суспільств характерним є 

те, що Я-ідентичностям приписують більшу цінність, ніж Ми-ідентичностям” 

[115, c. 217], тому важливо встановити баланс між цими Я-Ми-

ідентичностями. Те, що оточуючі думають про нас, є не менш важливим, ніж 

те, що ми думаємо про себе. Недостатньо твердити про свою ідентичність, 

вона повинна бути визнаною “значимими іншими”.  

Безперечний внесок у розвиток теорії особистості та конструювання її 

ідентичності зробила О. Злобіна, яка зазначає, що “для того, аби пояснити, 

що відбувається на рівні суспільства, важливо зрозуміти й те, що 
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відбувається на рівні особистості” [43, c. 11]. Названі Н. Еліасом “Я-Ми-

ідентичності” дослідниця пропонує означити діадою “Я-соціальне” і “Я-

психологічне”, які є нероздільними складовими єдиного цілого. Зазначимо, 

що індивідуальна ідентичність не зводиться виключно до “Я-концепції”. Не 

слід забувати про двоїстість вказаного феномену: з одного боку, індивід 

формує власну модель, з’ясовує власну ідентичність (зазвичай на першому 

етапі соціалізації), а з іншого – самоототожнює себе з різними групами, 

цінностями. Слушне зауваження з цього приводу робить А. Ручка, який 

акцентує увагу на тому, що “самовизначення” індивіда та його “визначення з 

боку інших” є, в цілому, тільки суб’єктивною стороною ідентичності. А 

вирішальне значення мають об’єктивні передумови (територія, мова, 

історична пам’ять, звичаї тощо), що характеризують індивідів як 

представників певних соціальних груп і спільнот [79, c. 57]. На нашу думку, 

найбільш стійкими до змін індивідуальними ідентичностями є ті, які набуті у 

процесі первинної соціалізації (у ранньому дитинстві та юності), наприклад, 

гендерна, культурно-релігійна, етнічна тощо. Дослідниця ідентичнісної 

проблематики Н. Побєда [68] пропонує розрізняти індивідуальну та 

соціальну самоідентифікації, де перша – це уявлення індивіда про власне 

“Я”, що характеризується суб’єктивним відчуттям самототожності та 

цілісності, а друга – це продовження власного “Я” в обраних соціальних 

групах. 

Російський соціолог В. Ядов з цього приводу зазначив, що 

“самоідентифікація індивідів – соціальна у всіх своїх проявах” [116, c. 158]. 

Найважливішою особливістю дослідження ідентифікації, на думку вченого, є 

так звані “відправні точки” дослідження: психологи відштовхуються від 

самого індивіда і вивчають психічні механізми ідентифікації, а для соціологів 

відправною точкою служить та чи інша соціальна група, з якою себе 

ідентифікує індивід. Звідси, соціальна ідентифікація – це усвідомлення, 

відчуття своєї приналежності до різних соціальних груп [116, c. 159]. 

Цікавою також є ідея В. Ядова щодо поділу ідентифікації на ідеальну та 
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ситуативну. Якщо говорити про ці два види ідентифікацій у розрізі категорій 

різних типів суспільств, то для більш-менш стабільних суспільств характерна 

ієрархічна система ідеальних соціальних ідентифікацій з соціальними 

когортами різного рівня (наприклад, ідентифікація себе з людством 

передбачає глибоку інтерналізацію загальнолюдських цінностей). Що ж 

стосується суспільств нестабільних чи аномічних, то ієрархічні системи 

соціальних ідентифікацій є далекими від ідеальних, натомість 

характеризуються невпорядкованістю та ситуативністю. 

До не менш суперечливих категорій наукового дискурсу відносять 

поняття “соціальна/групова ідентичність”. Адже людина як соціальна істота 

характеризується не лише індивідуальною, а й груповою ідентичністю, яка 

пов’язана з ототожненням себе з певною групою чи спільнотою. У зв’язку з 

цим О. Мусієздов запропонував виокремлювати “номінальні” та “реальні” 

групові ідентичності [61, c. 280]. До першої категорії автор зачислив ті 

ідентичності, що присутні в уявленнях індивідів про соціальний простір. В 

ідеалі вони стають усвідомленими настільки, що знаходять вираз у назвах – 

номінаціях. А реальні ідентичності (позиції) визначають різні практики 

індивідів (“практичний аспект соціального простору”) незалежно від того, 

наскільки чітко їх усвідомлюють в уявленнях. Відмінністю між реальною та 

номінальною ідентичностями є здатність групи до самоорганізації, до 

колективної дії. Якщо номінальні групи є сукупністю індивідів, об’єднаних 

за певними характеристиками (за статтю, віком, професією тощо), то реальні 

групи об’єднують індивідів, які усвідомлюють свою приналежність до тієї чи 

іншої соціальної групи, а тому здатні до колективних дій. Однак залишається 

без відповіді запитання стосовно суб’єкта відчуття належності до певної 

спільноти. Адже йдеться про групову ідентичність, а відчуття та почуття у 

прямому розумінні можуть бути притаманними лише окремій особі, але не 

спільноті, хіба що у метафоричному сенсі. Виходить, що основною одиницею 

соціальних ідентичностей виступає індивід, який визначає свою ідентичність 

саме в групах і може змінювати її через зміну групи, з якою себе ідентифікує. 
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Персоніфікацію спільноти цілком узгоджують з соціально-психологічним 

розумінням групової ідентичності як відчуття (we-feeling), у межах якого 

колективна ідентичність постає як певна сутність, а носій цієї сутності – 

метафоричний колективний суб’єкт. Соціальні спільноти самі по собі не 

можуть самостійно конструювати колективні ідентичності. Уявлення “ми” 

започатковується радше окремими індивідами і різними каналами 

комунікації транслюється у межах групи. Слушним з цього приводу є 

зауваження К. Іващенко, яка зазначає, що “Ми-ідентичність членів групи 

формують не в результаті самостійно усвідомленої необхідності визначення 

себе як частини певної спільноти, а скоріше як результат соціального запиту. 

Питання приналежності до групи виникає в індивіда не саме собою, а як 

реакція на спілкування з оточенням” [45, c. 110]. Колективну ідентичність 

іноді розглядають як різновид індивідуальної, а група чи колектив при цьому 

виступають чимось на зразок колективної особистості.  

Відомий дослідник у царині соціальної психології П. Горностай 

зазначає, що групову ідентичність слід розуміти як стійке ототожнення 

індивідами себе з певною групою, що зумовлено їхніми безпосередніми 

контактами і зв’язками та/або деякою реальною спільністю (територіально-

просторовою, часово- історичною, ціннісно-орієнтувальною) [36, c. 131]. 

Вчений все ж акцентує на відмінностях групових ідентичностей у малих 

групах та в середніх і великих групах. Адже, на думку автора, у межах малих 

соціальних когорт відбувається ототожнення із конкретними людьми, з 

якими існують значущі особистісні стосунки та досить тісні емоційні зв’язки, 

а не з ролями чи територіально – просторовими спільнотами.У 

функціонуванні групової ідентичності, на думку вченого, спостерігається 

низка закономірностей, які можна розділити на три групи: а) об’єктивні 

природні; б) об’єктивні соціальні; в) суб’єктивні. У певний момент життя 

одна з ідентичностей стає для особи провідною, визначаючи сприймання нею 

навколишнього світу, її вчинки, прийняття рішень, а також реагування на 

світ та інших людей. У разі зміни обставин або в іншій соціальній ситуації 
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місце домінуючої може зайняти інша ідентифікація, відтак, у свідомості 

людини вибудується нова ідентифікаційна ієрархія [36, c. 128].  

Американський дослідник П. Берк [126] у своїх працях аналізує 

стратегії досліджень соціальних (групових) ідентичностей, що дало нам 

можливість виокремити низку особливостей цих теорій: по-перше, 

дослідники соціальних ідентичностей акцентують на членстві у соціальних 

групах / шукають відповіді на запитання: “Хто Ви є?”; по-друге, теоретики 

зосереджені здебільшого на когнітивних аспектах; по-третє, науковий інтерес 

спрямовано на дослідження спільних результатів діяльності членів групи, 

тобто – на міжгрупових структурах (на тому, що відрізняє інгрупу від 

аутгрупи); по-четверте, соціальну ідентичність трактують як 

самокатегоризацію крізь призму соціальної когорти; по-п’яте, дослідники 

соціальних ідентичностей наголошують на тому, що ідентичності є 

ієрархічно структурованими і їхня значимість проявляється ситуативно. 

Важливі міркування з цього приводу висловлює представник так 

званого “процесуального інтеракціонізму” Р. Дженкінс. Він зазначає, що 

ідентичність – це завжди питання внутрішнього (особистісного) та 

зовнішнього (соціального) визначення, а індивідуальна та колективна 

ідентичності – сторони єдиного процесу [133, c. 24]. Відповідно, ключовими 

поняттями його підходу є “номінальна” (вказує на назву, ім’я) та 

“віртуальна” (вказує на реальне втілення) ідентичності. Цілком можливо, що 

індивіди, поділяючи однакову номінальну ідентичність, на практиці надають 

їй різних значень, вбачають відмінні способи реалізації цієї ідентичності. Або 

ж назва може залишатись незмінною, тоді як досвід її реалізації – змінитися, і 

навпаки. Отож при виборі колективної ідентичності (Ми-ідентичності) 

індивід обирає ту спільноту, яка є для нього найбільш соціально значущою і 

близькою. При цьому людина визначає для себе спільні з групою риси та 

якості, створює умови для забезпечення групової підтримки, захисту та 

самореалізації.  
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Не менш актуальною, на нашу думку, є проблема конструювання 

класифікацій соціальних ідентичностей. Варто зазначити, що кожен 

дослідник неодмінно обиратиме такі об’єкти ідентифікацій з певним 

переліком ідентитетів, які найбільше відповідатимуть його науковим 

зацікавленням. Наприклад, О. Стегній запропонував класифікувати групові 

ідентичності за переліком таких ознак: 

– за професійно-виробничою ознакою (з людьми своєї професії); 

– за статусно-майновою ознакою (з людьми однакового рівня статків 

чи нестатків); 

– за соціальним становищем; 

– за ознакою етнічної та територіально-поселенської належності (з 

людьми однієї національності; зі слов'янами; з тими, хто живе у тому ж 

населеному пункті); 

– за ціннісними та політичними орієнтаціями (з людьми, близькими за 

політичними поглядами; з прихильниками народних традицій; з людьми 

однієї віри; з тими, хто поділяє європейські цінності); 

– за критерієм громадянства; 

– за критерієм оцінки власних успіхів [82, c. 100–101]. 

Зауважимо, що у поле дослідження автора не потрапили гендерна та 

вікова ідентичності. 

Дещо іншу класифікацію соціальних/ групових ідентичностей 

представили Н. Черниш та О. Маланчук, які виділили вісім груп 

ідентичностей з певним набором ідентитетів: 

– етнічна ідентичність (ідентитети – національність, рідна мова тощо); 

– регіональна ідентичність (ідентитети – регіон проживання; загальний 

– у межах країни – або локальний, пов’язаний із певною місцевістю); 

– гендерна ідентичність (ідентитет – стать); 

– вікова ідентичність (ідентитет – вікові групи); 

– класова ідентичність (ідентитети – класи і соціальні прошарки, такі як 

робітники, селяни, інтелігенція, багаті, бідні і т. ін.); 
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– ідентичність, пов’язана з родом занять чи фахом; 

– культурна ідентичність (ідентитети – релігія, мова, історія тощо); 

– політична ідентичність (ідентитети – ідеологія, рух, партія) [104, 

c. 71]. 

Звичайно, кожен дослідник варіюватиме запропоновані нами 

класифікації відповідно до мети і завдань. Адже на фоні базових групових 

ідентичностей можна виділити і небазові, тому видається проблематичним 

врахувати усі побажання та пропозиції у процесі створення універсального 

класифікатора. 

Розглядаючи ступінь висвітлення питань приналежності до тієї чи 

іншої соціальної групи, варто відзначити найбільш популярні дослідницькі 

“теми”. До прикладу, проблемами релігійних ідентичностей в Україні 

займаються Л. Рязанова та О. Сєвєкіна. Авторки досліджували релігійні 

ідентичності на основі практик і виділили при цьому сім ступенів 

релігійності: 1) глибоко віруюча людина (виконує церковні догмати, 

соціальна поведінка співпадає зі стереотипною поведінкою релігійної 

ідентичності); 2) віруюча людина (намагається дотримуватись зразків своєї 

релігійної спільноти, але релігійний ідентитет постійно змагається з 

нерелігійними); 3) церковно-віруючий (скоріше ідентифікує себе з церквою, 

а не вірою і найважливішим вважає дотримання обрядової частини 

церковних обов’язків); 4) віруючий відповідно до родинних цінностей (це 

модель несвідомого наслідування, яке часто не припускає свідомого 

дотримання догм релігійної ідентичності, засвоєних у процесі первинної 

соціалізації); 5) віруючий — тому що вірять усі (людина не усвідомлює  

релігійних норм і цінностей, захоплюється “модною релігійною 

поведінкою”) 6) байдужий (поводиться здебільшого відповідно до релігійних 

норм, але сам не порівнює свою поведінку з ними, не цікавиться релігійним 

життям, “перебуває поруч з релігійними ідентичностями”); 7) атеїст (не 

вірить в Бога чи в якесь інше сакральне начало, однак може бути обізнаною з 

деякими релігійними канонами) [73, c. 311–312]. Натомість ще одна 
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дослідниця вказаної проблематики – Л. Скокова виділила три основні моделі 

релігійної ідентичності: модель глибинної релігійної ідентичності, для якої 

характерний самостійний вибір і поступове проникнення у сутність речей; 

модель критичної релігійної ідентичності, для якої характерні постійні 

пошуки сенсу життя, зіставлення положень різних релігійних та 

філософських вчень; модель ситуативної/афіліативної (афіліація – 

долучення, прагнення бути серед інших людей) релігійної ідентичності – 

характерне намагання вирішити життєві проблеми з допомогою звернення до 

релігії [76].  

Регіональні особливості соціальних практик та ідентичностей є 

основним дослідницьким фокусом О. Маланчук, В. Середи, Н. Черниш, 

С. Щудло. Зокрема, Н. Черниш є співавтором циклу статей “Бути 

громадянином України: регіональні візії”та низки інших наукових розвідок із 

зазначеної проблематики. Лейтмотивом циклу є інтерпретація результатів 

лонгітюдного міжнародного проекту “Львів-Донецьк-Київ-Житомир-Херсон-

Одеса-Дніпро-Харків: порівняльний аналіз групових ідентичностей та 

ієрархій суспільних лояльностей” (1994, 1999, 2004, 2010, 2015 р.р.) [57, 102, 

103,107]. Американська дослідниця О. Маланчук є автором та співавтором 

низки публікацій, присвячених порівнянню ідентичнісних репертуарів міст 

Львова та Донецька, починаючи з 1994 року та завершуючи сьогоденням 

[136, 137]. Сферою дослідницьких інтересів В. Середи є вивчення історичних 

та національних ідентичностей у контексті регіоналізму крізь призму трьох 

головних аспектів – свят, персоналій та головних історичних подій, а також 

крізь призму громадського активізму [74, 148]. Міська та громадянська 

ідентичність представлена у дослідженнях згадуваного нами О. Мусієздова 

[62, 63, 64]. Усталений інтерес до дослідження ідентичнісного репертуару 

громадян України у регіональному зрізі Схід–Захід, Донбас–Галичина 

демонструє С. Щудло, яка є автором та співавтором низки наукових розвідок. 

На основі компаративного аналізу основних праць можна виокремити 

декілька векторів її дослідницьких зацікавлень. Зокрема, акцентуючи увагу 
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на кореляції між релігією та світоглядними матрицями [112] громадян 

України, С. Щудло виокремила певні відмінності представників зазначених 

регіонів у контексті релігійних ідентичностей та практик. Мешканці 

Галичини продемонстрували високий рівень релігійності, однак із 

поглибленням приватності; частка тих, хто ідентифікував себе на Донбасі як 

віруюючий збільшилась, але на фоні зниження інтенсивності релігійних 

практик [114, c. 77]. Також варто зазначити, що С. Щудло разом з іншими 

дослідниками зафіксували регіональні відмінності не лише ідентифікаційних 

системах мешканців Галичини і Донбасу, а й в економічній, політичній, 

культурній площинах [48]. Однак, незважаючи на певні регіональні 

відмінності в Україні, дослідниця вказує на певне зближення геополітичних 

та політико-ідеологічних орієнтацій жителів різних регіонів, особливо у 

середовищі молоді [113]. 

Суттєвий внесок у дослідження регіональних ідентичностей зробили 

Г. Коржов, О. Філіппова, Л. Нагорна та інші відомі науковці. Наприклад, 

Г. Коржов досліджує регіональні ідентичності з урахуванням їхньої 

трикомпонентної структури, де когнітивний компонент – це 

поінформованість щодо регіональної спільноти, до якої належить індивід, 

про її спосіб життя, традиції, історію, соціально-економічний та політичний 

стан регіону, про типові характеристики представників цієї спільноти тощо; 

емоційний компонент – сукупність почуттів, емоцій, настроїв, які відчуває 

індивід стосовно своєї приналежності до регіональної спільноти. Ці почуття 

варіюють від позитивних до негативних і навіть до цілковитого 

несприйняття; поведінковий компонент, який характеризує готовність до дії, 

сформованої на основі когнітивно-емоційного сприйняття себе як 

представника регіональної спільноти [51]. Принагідно зазначимо, що у більш 

пізніх наукових розвідках Г. Коржова дослідницький фокус зміщується до 

проблематики національних та наднаціональних ідентифікацій [50, 52]. 

На конкуруванні загальноукраїнської ідентичності з регіональною 

акцентує О. Філіппова [91], яка вбачає причину таких суперечок у 
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етнокультурних, історичних, політичних та економічних особливостях того 

чи іншого регіону. Грунтовна праця щодо питання регіональних 

ідентичностей належить Л. Нагорній [65], яка вбачає низький рівень 

консолідуючого потенціалу зазнченого різновиду соціальної ідентичності та 

вказує на розмитість самого поняття. Авторка також наголошує на 

труднощах дослідження цього феномену, що пов’язує із низьким рівнем 

закорінення його у досвіді людей. Опираючись на численні соціологічні 

дослідження, Л. Нагорна простежує превалювання локальних ідентичностей 

над регіональними. 

На сьогоднішній день ідентичність переважно розглядають як 

віртуальний об’єкт, до якого апелюють науковці при вивченні “реальних” 

процесів та явищ. Однак багато дослідників перебувають у науковому 

пошуку інших понять, які б були позбавлені суворих семантичних конотацій 

терміну “ідентичність”. У сучасному світі постійних трансформацій для 

означення процесів ототожнення себе з кимось пропонують використовувати 

термін “ідентифікація”, який характеризує процеси, а не сутності. Концепція 

“ідентифікації” дозволяє дослідникові вказувати на варіативність цього 

процесу відповідно до ситуації, а це свідчить про ситуативність та 

контекстуальність його суті. Водночас часто дослідники пропонують 

розрізняти самоідентифікацію та ідентифікацію з боку інших [140]. Лише за 

умови їхнього взаємозв’язку актори матимуть певний простір для маневру, а 

також можливість “накидати” власне бачення світу іншим акторам залежно 

від їхнього соціального становища. Однак, не зважаючи на усю 

привабливість сучасного бачення структури індивідуальних/ групових 

ідентичностей як таких, що є ситуативними, все ж важко погодитись з 

твердженням про нестійкий характер цього феномену як його основну 

сутнісну характеристику. Можливо, доречніше було б говорити про більш 

“опуклі” чи менш “опуклі” ідентичності або ж про їхню ієрархію у межах 

інтегральної ідентичності. Адже у той час, коли актуальними стають одні, на 

периферії побутують інші, і навпаки. Яскравим підтвердженням цієї тези є 
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суспільство, що трансформується, або ж так зване “аномічне” суспільство на 

зразок сучасного українського. Коли старі цінності вже втратили свою 

вартість, а нові – ще надто розмиті і багатозначні, на перший план 

виступають ідентичності, що найменшою мірою піддаються змінам, зокрема 

гендерні, етнічні, культурно-релігійні. Проблематика набуття і збереження 

ідентичності, а також шляхів її реалізації залишатиметься “годувальницею” 

для дослідників, особливо в сучасних умовах інтенсивних змін. Відтак, для 

легітимізації ідентичності є необхідність їхнього аналізу як у вітчизняному, 

так і в міжнародному академічному дискурсі, що більш розлого висвітлює 

Ю. Гніт [34]. 

Отже, на підставі вище наведеного підсумовуємо. 

1. Ідентичність – це загальнонаукова категорія, яка є предметом 

дослідження багатьох соціогуманітарних наук, зокрема психології, філософії, 

історії, юриспруденції, соціології тощо. Психологи роблять наголос на 

індивідуальних психобіологічних характеристиках особистості; філософи 

зосереджені на дослідженні діалектичного взаємозв’язку чистих та 

трансцендентних форм ідентичності у певному часопросторі; історики 

вивчають ідентичності у контексті націєтворчих та державотворчих процесів 

з урахуванням особливостей політичної історії тієї чи іншої країни; 

представникам юридичних наук притаманне дослідження особливостей 

формування правової ідентичності громадян певної країни з акцентом на 

їхній правосвідомості. 

2. На відміну від психологів, які вивчають індивідуальні, неповторні 

особистісні характеристики, соціологи акцентують на соціальному контексті 

формування ідентичностей. Оскільки, індивідуальна унікальність та 

колективна причетність є взаємопов’язаними явищами, теоретизування на 

тему соціальної ідентичності має враховувати індивідуальні особливості та 

групову приналежність однаковою мірою. Ми вважаємо, що найбільш 

значима відмінність між індивідуальною та соціальною (колективною) 
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ідентичностями полягає у тому, що перша наголошує на відмінності від 

інших, а друга – на схожості. 

3. Водночас, компаративний аналіз різноманітних підходів у межах 

соціології дав можливість обрати низку теоретичних положень А. Ручки, 

Н. Еліаса, Н. Черниш та О. Маланчук, які є релевантними до мети та завдань 

дисертаційного дослідження. Зокрема це: 

– ідея А. Ручки щодо трикомпонентної структури ідентичності, яка 

містить у собі особистісний, соціальний та культурний елементи. З цього 

приводу варто наголосити, що особистісна компонента – це прерогатива 

досліджень психологів; соціальна складова є предметним полем дослідження 

для соціологів, однак з використанням напрацювань представників 

психологічної науки, які, хоч і меншою мірою, але все ж враховують певний 

соціальний контекст та виконувані індивідом ролі; культурні аспекти 

тривалий час залишалися у тіні наукових досліджень і лише в останні роки 

виходять на перший план паралельно із більш ширшим мейнстримом 

висунення культури на передові позиції; 

– оскільки центральною категорією нашого дисертаційного 

дослідження виступають соціальні (групові) ідентичності особистості, то у 

цьому питанні близькою для нас є теоретичні принципи німецького соціолога 

Н. Еліаса який наголошує на діалектичному взаємозв’язку особистісного та 

соціального аспектів індивідуальної ідентичності й називає ці аспекти “Я-

Ми-ідентичностями”. Також, беручи до уваги поліваріантність трактувань 

ідентичності та її різновидів, варто обумовити наступні зауваги: по-перше, 

було б некоректно, на нашу думку, суб’єктивувати індивідуальну та 

соціальну ідентичності, оскільки тільки через їхню двоєдиність можна 

говорити про цілісність особистості; по-друге, здобуттю ідентичності, яка 

містить у собі констатуюче ядро, передують ідентифікаційні процеси, які 

означують у науковому дискурсі як самоідентифікація та самокатегоризація; 

по-третє, з позиції суб’єкта ідентифікації поділ на індивідуальні та 

соціальні/групові ідентичності є до певної міри умовним, оскільки людські 
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спільноти не володіють природною здатністю до самовизначення, а сама 

людина від початків свого життя вже є істотою соціальною і немислимою 

поза соціумом; 

– що стосується типів соціальних ідентичностей, то найбільш 

релевантною для нашого дисертаційного дослідження є класифікація, яку 

запропонували Н. Черниш та О. Маланчук із виокремленням восьми груп 

ідентичностей (етнічної, регіональної, гендерної, вікової, класової, 

професійної, культурної та політичної). 

Таким чином, у межах взятих нами за основу теоретичних положень 

вважаємо за доцільне дати наступне робоче визначення соціальної 

ідентичності: ідентичність соціальна – це усвідомлення індивідом 

приналежності до певної соціальної спільноти на основі суб’єктивного 

чинника прихильності/ лояльності до її представників та об’єктивних 

передумов формування зазначеної суспільної когорти (наприклад, спільності 

території проживання, мови, звичаїв, традицій, історичної пам’яті тощо). 

Слід зазначити, що соціальна ідентичність є результатом процесу 

самокатегоризації, який полягає у виокремленні особистістю певних 

соціальних груп серед інших, у “розташуванні” себе у цих групах (власне 

процес ідентифікації) та в ототожненні себе з ними ( власне – досягнення 

ідентичності ).  

 

 

1.2. Концептуалізація групової лояльності у соціальних і гуманітарних 

науках та її специфіка у соціології 

В українському суспільстві, що перебуває на етапі трансформації в усіх 

його сферах, паралельно з питанням кристалізації ідентичностей, 

актуалізується проблема формування лояльностей. Це поняття у перекладі з 

французької означає “вірний”. Однак у науковому дискурсі спостерігається 

відхід від первісного значення цього поняття у бік трактування його як 
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“прихильного” чи “доброзичливого” ставлення до когось/ чогось. На 

побутовому рівні лояльності до індивіда чи соціальної когорти, для багатьох, 

як правило, є основними для самовизначення. Відтак лояльність до групи 

підсилює власну ідентичність та почуття приналежності до неї. Надалі 

спробуємо розглянути, як дослідники у царині соціальної психології 

тлумачать основи лояльності, зокрема групової. 

Детальний опис головних теорій, в межах яких здійснено 

інтерпретацію поняття “групова лояльність”, запропонував американський 

вчений Д. Дракмен. Автор ставить дослідницькі питання з приводу 

значимості групової лояльності для індивідів у групі, а також, як окремі 

лояльності можуть вплинути на міжгруповий конфлікт. Д. Дракмен акцентує 

на тому, що основа групової лояльності базується на людських потребах 

[129, c. 44]. Наприклад, на рівні нації група задовольняє економічні, 

соціально-культурні та політичні потреби і дає індивідам почуття/ відчуття 

безпеки та престижу. В цілому ці потреби, як правило, є наслідком 

афективних та інструментальних функцій, які реалізують нації відносно своїх 

громадян. 

У своїх статтях Д. Дракмен наголошує на тому, що будь-яка соціальна 

група набуває значимості для індивідів, коли вони відчувають 

сентиментальну прив’язаність до цієї групи (афективна залученість), 

реалізують завдання та вирішують проблеми завдяки приналежності до тієї 

чи іншої групи (цілеспрямованість) і набули ідентичності та самоповаги 

завдяки груповій/соціальній ідентифікації (власна зацікавленість). Цю тріаду 

можна доповнити нормативною участю, яка виникає, коли індивіди 

засвоюють норми і рольові очікування соціуму [129, c. 44–45]. Наприклад, 

через нормативну участь лояльність проявляється у соціальних практиках на 

підтримку цілісності групи. Тобто, автором фактично запропоновано 

чотирьохкомпонентну структуру групової лояльності. 

Таким чином, формування прив’язаності до групи є частиною 

традиційного процесу соціалізації, тобто переходу індивіда до дорослого 
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життя: від егоцентризму до соціоцентризму. Цей рух від само- до 

взаємоорієнтації репрезентований у підвищеній просоціальній поведінці, яка 

включає в себе допомогу іншим, демонструючи симпатію до них, і навіть 

альтруїзм. Такі форми соціальної поведінки мають адаптивні переваги: адже 

групи, які є більш згуртованими, є ефективнішими, ніж ті, члени яких є менш 

згуртованими. Така поведінка також сприяє почуттю/відчуттю ідентичності 

індивіда шляхом виокремлення його серед тих, на кого він схожий, і на 

противагу до тих, які від нього суттєво відрізняються. Однак, дискусійними, 

на думку Д. Дракмена, залишаються питання щодо того, чи лояльність до 

малої групи (наприклад, сім’ї) є такою ж самою, як і до великих груп 

(наприклад, нації).  

На трьохкомпонентній структурі групової лояльності наголошують 

британські соціальні психологи М. Ван Вугт та К. Гарт. Автори зазначають, 

що лояльність є складною, багатогранною конструкцією, яка складається з 

когнітивних, емотивних та поведінкових елементів [150, c. 586–587]. 

Наприклад, когнітивно лояльність може проявлятися через підвищений 

інтерес особи до різноманітної інформації про ту чи іншу соціальну групу; 

емотивно лояльність може проявлятися через оціночні судження, емоції, 

почуття тощо щодо членів тієї чи іншої суспільної когорти; поведінково 

лояльність може бути підтверджена тим, що людина жертвує особистими 

амбіціями задля блага тієї чи іншої групи. 

Широке визначення групової лояльності було запропоноване 

К. Джеймс та Р. Кропанзано, які визначили диспозиційну лояльність як 

“прихильність до соціальної одиниці, до якої належить людина, та до її цілей, 

символів і вірувань” [132, c. 179]. Крім того, дослідники описують 

диспозиційні варіації групових лояльностей, концептуалізуючи особистість 

як таку, для якої є характерним набір декількох самоідентифікацій, кожна з 

яких складається з ієрархічно пов’язаних між собою цінностей, цілей, 

поведінкових планів та мисленнєвих структур [132, c. 180]. 
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Шведський дослідник у галузі соціальної психології М. Елвесон 

розрізняє два типи лояльності: інструментальну (типовими ознаками якої є 

правові угоди і грошові винагороди) та ідентифікаційну лояльність (яка 

характеризується визнанням схожості з членами тієї чи іншої соціальної 

когорти, відчуттям позитивних емоцій до групи та соціальними зв’язками) 

[118]. 

Дещо під іншим кутом розглядають лояльність Б. Жданюк та 

Дж. Левайн, які зазначають, що лояльність – це не лише реальна чи 

передбачувана прогрупова поведінка, а й невід’ємний показник 

превалювання турботи про групу над турботою за особисте благополуччя 

[153, c. 502]. Таким чином, реальна або очікувана прогрупова поведінка є 

більш “лояльною”, коли вона тягне за собою особисту пожертву, а не 

особисту вигоду. Лояльність, як правило, визначається перебуванням у тій чи 

іншій групі і набуттям тих переваг, які притаманні членам цієї групи. 

Вчені також звертають увагу на два типи лояльності: з одного боку, 

лояльність як прихильність до певної соціальної когорти та конативна 

співпричетність з нею, а з іншого боку, альтернатива виходу з цієї групи, що 

також є виявом лояльності до її членів. Тут головним критерієм такої 

класифікації є рівень внеску тієї чи іншої особистості на користь цілісності 

певної соціальної одиниці [153, c. 503–504]. Іншими словами, якщо внесок 

людини у групі оцінюється високо чи є значним, то це дає переваги й іншим 

представникам групи. Якщо ж присутність людини є небажаною, то вихід із 

групи також є проявом лояльності щодо інших за рахунок збільшення 

середнього рівня продуктивності групи та/або звільнення місця для когось 

більш лояльнісно-продуктивного. Однак, на нашу думку, такий підхід 

можливий для застосування щодо визначення лояльності у межах малих та 

середніх за розмірами соціальних груп і неприйнятний щодо великих 

соціальних когорт, таких як нації, етнічні, релігійні, мовні спільноти тощо. 

Крім того, через зосередження на критеріях рівня внесків особистості на 

користь певної соціальної одиниці та входу/ виходу на благо її розвитку, 
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авторам не вдалося запропонувати індикаторів для визначення ступеню 

групової лояльності. 

Американські психологи Е. Бір та Д. Уотсон акцентують на 

недослідженості міжособистісної лояльності, зокрема на відсутності 

науково розпрацьованих індикаторів чи критеріїв її перевірки. 

Міжособистісну лояльність в ширшому сенсі автори трактують, як 

добровільне усвідомлення індивідом тривалого зобов’язання підтримувати, 

захищати і вірити в цінність відносин з іншими індивідами [122, c. 277]. Хоча 

такому визначенню, можливо, все ще бракує певної конкретизації, воно, на 

думку вчених, відрізняє міжособистісну лояльність від інших типів 

лояльності, зокрема лояльності споживача, не використовуючи конкретних 

поведінкових зразків у визначенні. Незважаючи на малодослідженість 

зазначеного вище феномену, Е. Бір та Д. Уотсон пропонують альтернативні 

концептуалізації міжособистісної лояльності[122, c. 277–278]. Першу модель 

лояльності автори називають діалектичною перспективою, зміст якої полягає 

у припущенні, що кожного разу, коли індивід проявляє лояльність до певної 

особи чи групи, він чи вона бере участь в акті нелояльності до особи чи 

групи, з якими він/вона не має нічого спільного у плані емоцій, цінностей, 

вірувань, переконань. Таким чином, обидві сторони відносин стикаються з 

ситуацією, коли їм необхідно протиставити альтернативні й опозиційні 

параметри лояльності. 

Інший підхід цих авторів передбачає модель реагувань на незадовільні 

події – “вихід-думка-лояльність-нехтування”. У цій моделі кожен тип 

поведінки характеризується як за рівнем активності (активний проти 

пасивного), так і за рівнем конструктивності чи деструктивності стосовно 

внутрішньогрупових відносин. Думка, наприклад, є активною 

конструктивною реакцією. Лояльність є пасивною конструктивною реакцією. 

Вихід є деструктивним активним, а нехтування – деструктивним пасивним 

відповідно. Е. Бір та Д. Уотсон припускають, що лояльність повинна бути 
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ефективнішою у зв’язку з тим, що вона належить до конструктивного класу 

поведінки.  

Серед філософів питання групової лояльності порушує американська 

дослідниця Л. Калхаун, застосовуючи критичний підхід до цього феномену. 

Авторка стверджує, що, незважаючи на позитивну конотацію поняття 

“лояльності”, сама по собі концепція є морально нейтральною, тобто 

залишатись вірними групі, цінності якої Ви не поділяєте, є просто 

ірраціональним [127, c. 5]. У своєму есе Л. Калхаун здійснює спробу 

відповісти на важливе питання щодо беззаперечного підкорення людини 

диктатурі своєї групи. Дослідниця аналізує один із найкривавіших прикладів 

у новітній історії: за часів Гітлера багато німців були змушені підкорятися 

наказам своїх начальників на тій підставі, що вони належали до групи 

“хороших німців”. Через необдуманий послух німців мільйони євреїв та 

багато інших невинних людей були вбиті. Для авторки є очевидним, що  

лояльність до тієї групи, у наведеному прикладі, була невдалою, оскільки це 

призвело до катастрофічних наслідків. Намагаючись зрозуміти, що сталося 

під час цього епізоду, можна виснувати, що такі звірства чиняться абсолютно 

звичайними людьми. Більшість людей “просто виконували свою роботу”, і 

вони були мотивовані, щоб продовжувати “виконувати свою роботу” 

керуючись такими чинниками, як прихильність до того, що сприймалося як 

“благородна” мета Гітлера, у поєднанні зі загальним страхом не зуміти 

виконати те, що від них вимагалось за дорученням групи [127]. Отже, 

лояльність, як бачимо, включає в себе зобов’язання працювати разом зі 

своєю групою, навіть якщо дії групи дещо не співпадають з нашими 

власними уявленнями. Іншими словами, лояльність може забезпечити 

додатковий привід робити те, чого б людина самотужки не могла зробити. 

Що ж стосується соціологічного трактування лояльності та її 

різновидів, то найбільш активно цим поняттям оперував американський 

соціолог Е. Богардус, представник психологічного напрямку в соціології, 

розробник шкали соціальної дистанції, яка входить до переліку перших 
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методик вимірювання атитюдів людей щодо расових та етнічних груп. У 

цьому контексті групові лояльності, на думку вченого, можуть виступати у 

різних іпостасях: у формі інтернаціональної лояльності (два типи – 

промисловий та демократичний), у формі патріотизму (виділяв одинадцять 

типів – гнучкий патріотизм, професійний патріотизм, спекулятивний 

патріотизм, пародійний патріотизм, привабливий патріотизм, показний 

пацифістський патріотизм, провінційний патріотизм, шовіністичний 

патріотизм, істинний національний патріотизм, суперпатріотизм), у формі 

націоналізму, у формі лояльності до громади, у формі лояльності до сім’ї 

[124, c. 303–308]. 

Перелічені форми групових лояльностей за Е. Богардусом дають змогу 

виокремити рівні групових лояльностей, а саме: мікрорівень (лояльність до 

малих соціальних груп – сім’ї, друзів тощо), мезорівень (лояльність до 

громади населеного пункту, регіону, релігійної громади), макрорівень 

(лояльність до певної національної групи чи національної держави), 

мегарівень (інтернаціональні лояльності, які формуються на основі 

планетарних / загальнолюдських цінностей). 

Е. Богардус вводить також у науковий обіг поняття гайфенізму [124, 

c. 309] (англ. hyphenism) – подвійної лояльності або лояльності до двох груп з 

однієї площини: наприклад, емігрант, який зберігає лояльність до своєї 

національної когорти та до приймаючої національної групи водночас. Ефект 

гайфенізму є надзвичайно важливим для нашого дослідження, оскільки він 

дозволяє виявляти групові лояльності з однієї системи координат, які є 

співмірними/рівноцінними. Наприклад, проявом гайфенізму, крім наведеного 

вище, може бути лояльність до віруючих та до атеїстів (релігійна площина); 

лояльність до націоналістів та комуністів (ідеологічна площина); лояльність 

до лібералів та консерваторів (політична площина); лояльність до бізнесменів 

та робітників (економічна площина). 

Ефект гайфенізму розширює межі для інтерпретацій, оскільки дозволяє 

дослідникові виявити і пояснити так звані амбівалентні групові лояльності, 
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які, припускаємо, характерні для сьогочасного українського суспільства на 

етапі інституціональних перетворень. Варто зазначити, що про 

амбівалентність, зокрема про амбівалентну свідомість та подвійну 

інституціоналізацію, писали Н. Паніна та Є. Головаха [35], розглядаючи ці 

феномени як наслідок посткомуністичних трансформацій. Особливістю 

українського суспільства, на їхню думку, є подвійна інституціоналізація, для 

якої характерним є симбіоз старих та нових інститутів, які забезпечують 

громадянам України подвійне інституційне навантаження у будь-якій сфері, 

володіючи при цьому усіма атрибутами легальності та легітимності для 

збереження соціальної цілісності та консенсусу. Такий стан інституційної 

канви дасть можливість надалі пояснити феномени групових лояльностей / 

антилояльностей і, що найважливіше, феномен гайфенізму в сучасній 

Україні. 

Якщо говорити про ступінь вивчення питання лояльності у вітчизняній 

науковій літературі, то цей феномен досліджено недостатньо та 

фрагментовано. Ми проаналізували декілька статей, що висвітлювали 

вказану проблематику, однак і тут здебільшого автори акцентували свою 

увагу на таких різновидах лояльності як організаційна та споживча. 

Здійснений нами компаративний аналіз поодиноких досліджень в Україні із 

царини організаційної психології та маркетингових обстежень дозволяє 

екстраполювати деякі їхні теоретичні підходи до визначення поняття 

“лояльність” у наших наукових теоретизуваннях. Зазначимо, що детальний 

аналіз вітчизняних та зарубіжних праць організаційних психологів у цьому 

річищі здійснила Л. Никоненко, яка пропонує розглядати лояльність з позиції 

двох основних підходів: лояльність як соціально-психологічна установка та 

як поведінковий патерн [66, c. 62]. Т. Байдак та В. Болотова аналізують 

споживчу лояльність у контексті соціологічного дискурсу. Дослідниці 

розглядають таку типологізацію лояльності: справжня лояльність, латентна 

лояльність, псевдолояльність, відсутність лояльності та антилояльність [12, 

c. 48–50]. Цікавим є трактування авторами антилояльності, яку, на їхню 
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думку, легше досліджувати емпірично. Адже ми можемо говорити про 

антилояльність у тому випадку, коли негативні значення простежуються хоча 

б на одному з рівнів лояльності, про які йшлося вище. 

Отож, на основі аналізу та синтезу опрацьованих джерел та літератури, 

пропонуємо виокремити структурні компоненти групової лояльності 

індивідів, відображені у Таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2. 

Структурні компоненти групової лояльності 

 

Атитюди Практики 

Когнітивний 

компонент: 

Афективний 

компонент 

Конативний 

компонент 

Діяльнісний 

компонент 

пізнання оцінка готовність до дії дія 

знання, уявлення, 

переконання 

оціночні судження, 

емоції, почуття 
планування дії дія, практика 

Когнітивно-афективний  

простір групової лояльності 

Конативно-діяльнісний простір 

групової лояльності 

Джерело: розроблено автором на основі [129, 150]. 

 

Ми вважаємо, що групові лояльності мають чотирикомпонентну 

структуру, яка містить когнітивний, афективний, конативний та 

діяльнісний елементи. Це означає, що повна групова лояльність міститиме 

певні знання щодо тієї чи іншої соціальної когорти, емоції та оціночні 

судження щодо неї, очікування та планування дії, а також самі практики. 

Виокремлені компоненти ми умовно зачислили до двох процесуальних сфер 

людської життєдіяльності – когнітивно-афективної та конативно-діяльнісної, 

назвавши їх когнітивно-афективним та конативно-діяльнісним просторами 

групової лояльності індивідів. 

Застосовуючи чотирьохкомпонентну структуру групових лояльностей, 

пропонуємо виокремити два головні підходи до їхнього визначення: зміст 

першого підходу полягає у дослідженні лояльності як атитюду, в основі 

якого вміщено три структурні компоненти – когнітивний, афективний та 

конативний. Якщо ж досліджуються також і практики, то у такому випадку 
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групова лояльність виступатиме як поведінковий патерн, що міститиме 

діяльнісну складову.  

Фактори формування групових лояльностей можна об’єднати у дві 

групи – інтенціональну та конвенціональну. Ці поняття було запозичено 

нами з наукового доробку П. Штомпки, який уживав їх у контексті 

соціальних взаємодій [110, c. 46]. Ми ж пропонуємо доповнити таку 

класифікацію факторів виокремленням підтипів, що дозволить більш 

детально описати умови формування лояльностей: 

Інтенціональні (психологічні) фактори є пов’язані з особистими 

намірами та мотивами. До них належать наступні підтипи: 

– інтенціональний афективний тип (лояльність конструюється заради 

задоволення морально-психологічних потреб індивіда), 

– інтенціональний інструментальний тип (лояльність конструюється 

заради особистої вигоди). 

Конвенціональні (соціальні) фактори – це ті, що надані індивіду певною 

соціальною групою, тобто встановлені колективно. До них належать наступні 

підтипи: 

– конвенціональний традиційний тип (лояльність до соціальної групи 

формується швидше як данність традиції, а не як усвідомлена необхідність);  

– конвенціональний інструментальний тип (групова лояльність 

формується через інтуїтивне вибудовування шкали приналежності до тієї чи 

іншої соціальної групи з опорою на власні почуття, усвідомлення та 

сприйняття статусу, преференцій, норм, цінностей та сили групи). 

Підкреслимо, що фокус нашого дослідження зосереджено на 

конвенціональних факторах формування групових лояльностей, оскільки 

вивченням психологічних факторів займаються здебільшого психологи. 

Що ж стосується сфер чи полів формування групових лояльностей під 

впливом вищевказаних факторів, то ми пропонуємо розрізняти соціальну, 

економічну, політичну та культурну сфери. 
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Враховуючи усе вищеописане, ми сконструювали концептуальну 

шкалу змістового наповнення феномену “групова лояльність”. При цьому 

головним нашим припущенням є те, що групова лояльність водночас може 

мати наповненість як від повної лояльності до певної ми-групи, так і до 

повної антилояльності стосовно відповідної до неї вони-групи. За таких 

обставин середнім значенням цієї шкали є відсутність лояльності 

(індиферентний стан). Більш деталізовано структура цієї шкали виглядає 

наступним чином (Див. Рис.1.1.). 
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Рис. 1.1. Концептуальна шкала змістового наповнення 

феномену “групова лояльність” 

Джерело: розроблено автором. 

 

Експлікація: 

-5. Повна антилояльність (дія на основі когнітивного, афективного та конативного 

компонентів) 

-4. Часткова антилояльність: готовність діяти на основі когніції та афекції 

-3. Часткова антилояльність на основі когніції та афекції 

-2. Часткова антилояльність на основі афекції 

-1. Часткова антилояльність на основі когніції 

0. Відсутність лояльності (індиферентний стан) 

+1. Часткова лояльність на основі когніції 

+2. Часткова лояльність на основі афекції 

+3. Часткова лояльність на основі когніції та афекції 

+4. Часткова лояльність: готовність діяти на основі когніції та афекції 

+5. Повна лояльність (дія на основі когнітивного, афективного та конативного 

компонентів). 
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Отже, змістова наповненість дихотомії “лояльність vs антилояльність” 

може бути представленою у різних комбінаціях. Наприклад, перший варіант 

комбінації полягає у тому, що повна лояльність до певної ми-групи 

автоматично формує повну антилояльність до відповідної вони-групи. 

Скажімо, лояльність до консервативних політичних сил формує одночасну 

антилояльність до ліберальних політичних партій. Зміст другого варіанту 

співвідношення лояльність vs антилояльність полягає у тому, що повна 

лояльність до тієї чи іншої ми-групи не обов’язково передбачає формування 

антилояльності до відповідної вони-групи. Наприклад, лояльність до 

українських націоналістів не обов’язково призводить до формування 

антилояльності щодо тих, хто ідентифікує себе з радянськими людьми. 

Зауважимо, що різновидом такої комбінації може бути лояльність до певної 

ми-групи та індиферентний стан до відповідної вони-групи, наприклад: 

лояльність до гетеросексуалів може співіснувати з індиферентним 

(байдужим) ставленням до гомосексуалістів. Суть третього варіанту 

співвідношення лояльність vs антилояльність передбачає декілька варіацій, 

це зумовлено тим, що повна лояльність щодо конкретної ми-групи може 

співіснувати із частковими антилояльностями щодо різних вони-груп 

залежно від рівня сприйняття цих груп (когнітивного, афективного, 

конативного). Наприклад, український військовий, який приймає / приймав 

участь у воєнних діях на сході України і який спостерігає / спостерігав 

активну участь росіян у війні, може демонструвати повну лояльність до 

українських військових і часткову антилояльність щодо росіян. Наприклад, 

знати, що на боці “ЛНР” чи “ДНР” воюють кадрові військові РФ, проте, не 

формулювати проти цього жодних оціночних суджень (це часткова 

антилояльність на основі когніції). Якщо говорити про часткову 

антилояльність на основі афекції, то, продовжуючи попередній приклад, 

можемо окреслити ситуацію, коли український військовий відчуватиме 

ненависть чи роздратування стосовно тих росіян, які воюють проти України. 

І, нарешті, прикладом співвіднесення лояльності до певної ми-групи та 
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часткової антилояльності (на основі трьох структурних компонентів – 

когнітивного, афективного та конативного) стосовно відповідної до неї вони-

групи може бути ситуація, коли український військовослужбовець готовий 

до фізичного знищення російських військових – колаборантів  “ЛНР”, “ДНР” 

– на основі власних знань про них та відповідних негативних емоцій. 

Четвертий варіант співвідношення лояльність vs антилояльність передбачає 

комбінацію часткових лояльностей та часткових антилояльностей. 

Наприклад, часткова прихильність щодо конкретної ми-групи може 

співіснувати із частковими антилояльностями щодо відповідних вони-груп 

залежно від рівня сприйняття / несприйняття цих груп (когнітивного, 

афективного, конативного). Зауважимо, що може бути унікальний вид 

лояльності, який ґрунтується виключно на афекції. Наприклад, симпатії до 

певної політичної сили без володіння інформацією про їхні програмні засади 

та діяльність. 

Таким чином, узагальненнями до цього пункту є наступні. 

1. Групова лояльність – це категорія, яка є предметом дослідження 

таких соціогуманітарних наук як психологія, соціальна психологія, 

філософія, соціологія тощо, однак серед вітчизняних науковців цей феномен 

залишається малодослідженим. Першість у вивченні лояльностей належить 

зарубіжним психологам, які зосереджують свою увагу на міжособистісній 

лояльності або лояльності індивіда щодо себе. Вчені у царині соціальної 

психології здебільшого вивчають групові лояльності чи лояльності особи до 

соціальної групи. Тут також слід зазначити, що поняття “групова лояльність” 

є достатньо умовним (як і у випадку з індивідуальними/соціальними 

ідентичностями, про що йшлося у попередньому підрозділі), оскільки 

відчуття лояльності притаманне індивіду, а не групі. Вчених-філософів 

здебільшого цікавить питання раціонального та ірраціонального у 

досліджуваному нами феномені. 

2. Специфіка соціології щодо вивчення групових лояльностей полягає в 

урахуванні соціокультурного контексту; у масштабуванні носіїїв лояльностей 
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– від особистості до людства; у трактуванні лояльностей на чотирьох рівнях 

соціологічного аналізу. 

3. Незважаючи на поодинокі дослідження групових лояльностей серед 

українських соціологів і, враховуючи теоретичні напрацювання зарубіжних 

дослідників, ми обрали низку теоретичних положень Е. Богардуса, 

Д. Дракмена, М. Ван Вугта та К. Гарт, які роблять її (лояльність) важливим 

пізнавальним інструментом для моделювання соціальних фактів та процесів і 

є відповідними до мети та завдань дисертаційного дослідження. Зокрема це: 

‒ ідея гайфенізму Е. Богардуса, яку соціолог трактує як лояльність 

особистості до двох груп з однієї площини (наприклад, політичної релігійної, 

культуральної, ідеологічної тощо). Припускаємо, що прояви зазначеного 

явища будуть характерними для сучасного українського суспільства в умовах 

посткомуністичних трансформацій; 

– на основі синтезу теоретичних положень Д. Дракмена та М. Ван Вугта 

разом із К. Гарт запропоновано чотирьохкомпонентну структуру групової 

лояльності з виокремленням когнітивно-афективного та конативно-

діяльнісного просторів; 

‒ обрання за основу типології факторів соціальних взаємодій 

П. Штомпки, дало змогу запропонувати розширену класифікацію факторів 

формування групових лояльностей з акцентом на конвенціональних 

факторах, що містять традиційний та інструментальний підтипи; 

– сформульовано авторську концептуальну шкалу змістового 

наповнення феномену “групова лояльність” з розширеною експлікацією, на 

якій крайніми точками є “повна лояльність” до певної ми-групи (+5) та 

“повна антилояльність” до відповідної їй вони-групи (-5), а серединна 

позначка на шкалі (0) символізує індиферентний стан чи відсутність 

лояльності. 

Отже, на основі вищенаведеного пропонуємо авторське визначення 

групової лояльності індивіда: групова лояльність – це прихильність індивіда 

до певної соціальної групи, що характеризується визнанням подібності з 
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членами цієї групи, відчуттям позитивних емоцій щодо них, соціальними 

зв’язками між її представниками та їхньою прогруповою поведінкою.  

Таким чином, поняття групової лояльності є важливим розширенням до 

поняття соціальної ідентичності особистості, оскільки дозволяє розкрити її 

змістову наповненість, а також пояснити процес її формування, що розлогіше 

буде представлено у на ступному розділі дисертації. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

У першому розділі дисертації під назвою “Теоретико-методологічні 

аспекти дослідження соціальних ідентичностей та групових лояльностей” 

здійснено компаративний аналіз головних підходів щодо визначення 

ключових дефініцій наукової роботи – “соціальна ідентичність” та “групова 

лояльність” у межах наук соціогуманітарного корпусу. Також було 

виокремлено специфіку дослідження вищезазначених феноменів 

представниками психології, соціальної психології, філософії, історії, 

юриспруденції, і особливо зосереджено увагу на наукових напрацюваннях із 

тематики вітчизняних та зарубіжних соціологів. 

Теоретичним підмурівком дисертації у частині вивчення соціальних 

ідентичностей індивіда є ідея А. Ручки щодо трикомпонентної структури 

ідентичності (містить у собі особистісний, соціальний та культурний 

елементи) з акцентом на її соціальній компоненті. Відповідно до цього ми 

опирались на теоретичні напрацювання Н. Еліаса у частині обгрунтування 

діалектичного взаємозв’язку соціальної та індивідуальної природи 

особистості. Що стосується класифікації соціальних ідентичностей, то за 

основу ми взяли запропоновану Н. Черниш та О. Маланчук типологізацію із 

восьми груп. З урахуванням низки перелічених теоретичних положень, ми 

послуговуватимемось наступним робочим визначенням поняття “соціальна 

ідентичність”, яке є адаптованим до мети та завдань нашого дослідження. 

Соціальна ідентичність – це усвідомлення індивідом приналежності до 
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певної соціальної спільноти на основі суб’єктивного чинника 

прихильності/лояльності до її представників та об’єктивних передумов 

формування зазначеної суспільної когорти (наприклад, спільності території 

проживання, мови, звичаїв, традицій, історичної пам’яті тощо). 

Що стосується інтерпретації ще одного базового поняття роботи – 

“групова лояльність”, то тут ми обрали низку несуперечливих теоретичних 

положень К. Джеймс та Р. Кропанзано у контексті витлумачення значення 

терміну; положення про чотирьохкомпонентну структуру групової 

лояльності Д. Дракмена та трикомпонентну М. Ван Вугта і К. Гарт; ідею 

гайфенізму Е. Богардуса для пояснення амбівалентних проявів свідомості 

респондентів. Також ми дещо модифікували відповідно до потреб 

дослідження типологію факторів соціальних взаємодій П. Штомпки, 

представивши їх як фактори формування групових лояльностей індивіда. 

Враховуючи основні засади обраних теоретичних положень дослідження як 

базових, ми запропонували наступне авторське визначення поняття. Групова 

лояльність – це прихильність особистості до певної соціальної групи, що 

характеризується визнанням подібності з членами цієї групи, відчуттям 

позитивних емоцій щодо них, соціальними зв’язками між її представниками 

та їхньою прогруповою поведінкою.  

З використанням індуктивних та дедуктивних методів наукового 

теоретизування, а також із застосуванням спецефічного методу 

соціологічного моделювання, ми сконструювали концептуальну шкалу 

змістового наповнення феномену “групова лояльність”, в основі якої заклали 

дихотомію “лояльність vs антилояльність” у вигляді різних комбінацій.  

Однак, ключовим дослідницьким завданням залишається з’ясування 

ймовірної взаємодії соціальних ідентичностей та групових лояльностей у 

певному суспільному контексті, про що йтиметься у наступному розділі 

дисертаційної роботи. 

Основні положення розділу знайшли відображення в публікаціях 

дисертанта [21, 22, 23, 27, 28]. 
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РОЗДІЛ 2.  

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СОЦІАЛЬНИХ 

ІДЕНТИЧНОСТЕЙ ТА ГРУПОВИХ ЛОЯЛЬНОСТЕЙ В 

УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ  

 

2.1. Теоретичне обґрунтування суспільно-історичного контексту 

формування соціальних ідентичностей та групових лояльностей в 

сучасному українському соціумі 

 

Сучасне українське суспільство перебуває на етапі соцієтальних змін, 

що характеризуються переходом від стану авторитарної закритості часів 

пізнього СРСР до демократичної відкритості за моделлю європейського 

лібералізму (науковці дуже часто цей перехід окреслюють терміном 

“посткомуністичні трансформації”). Однак цей перехід є складним та 

суперечливим, особливо у світлі сучасних політичних подій, починаючи від 

кінця 2013 р. Вітчизняні соціологи, очолені С. Макеєвим та С. Оксамитною, 

назвали такий стан українського соціуму сингулярним: вони вважають, що 

для нього характерне сполучення стану кризи в економіці, стану emergency в 

культурі і стану виключеності у політичному житті. Те, що відбувається з 

цінностями, смислами, оцінками, ідентичностями автори ототожнюють зі 

станом emergency (надзвичайної ситуації, спровокованої їхніми не 

сформованими або розмитими моделями, дуалізмом тощо). Запровадження 

режиму економії, підвищення податків і різних зборів, висока інфляція, 

зниження стандартів добробуту і споживання, спад виробництва – все це 

спровокувало стан кризи в економіці. Розрив між кодифікованими нормами 

співіснування і нормами фактичного політичного життя є, на думку вчених, 

ознакою виключеності великих мас населення з політичного життя в Україні. 

Автори вказують на існування трьох основних орієнтирів у сингулярному 

українському суспільстві: “Український світ”, “Європа”, “Русский мир”, які 
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за багатьма вимірами взаємовиключають один одного [80]. Це обумовлює 

ситуативність та невпорядкованість соціальних ідентичностей та, відповідно, 

дуалізм й гайфенізм групових лояльностей. Описана вище суперечність 

онтології сучасного українського суспільства обумовила епістемологічну 

багатозначність і невизначеність в рамках наукових інтерпретацій та 

реінтерпретацій його реалій. 

Для того, щоб повною мірою зрозуміти причини проблематичності 

соцієтальних змін у країнах пострадянського простору, зокрема й в Україні, 

вважаємо за доцільне у загальних рисах окреслити специфіку 

модернізаційних процесів до 1990-х р.р. У цьому контексті доречною буде 

теза В. Степаненка з приводу дещо запізнілого процесу модернізації країн 

Центральної та Східної Європи, що “навздогінно” модернізуються, 

починаючи з кін. 1980-х – поч. 1990-х рр., у той час як західноєвропейські 

країни переживали відповідні зміни ще у ХVIII-XIX ст. [85, c. 236]. При 

цьому головною відмінністю становища країн з комуністичними режимами 

від становища західноєвропейських суспільств є те, що перші зазнали 

своєрідної модернізації й індустріалізації, що жорстко планувалося і 

реалізовувалося під керівництвом урядів. Однак те, що було досягнуто в 

рамках режимів державного соціалізму, виявилося далеким від “справжньої 

модерності”, що згодом ускладнило трансформаційні процеси в кожній з 

країн. Це, як вважає П. Штомпка, було радше суперечливим і 

дисгармонійним сполученням трьох компонентів: 1) рис сучасності у певних 

сферах суспільного життя; 2) традиційних домодерних характеристик у 

багатьох інших сферах; 3) всього того, що імітувало сучасну західну 

дійсність [109, c. 179]. Вказані риси сучасності у певних сферах життя країн 

соціалістичного табору, зокрема й України, були здебільшого показними і 

нав’язаними “зверху”. Це стосується й накинутої тотальної індустріалізації з 

явним ухилом до сектору важкої промисловості, і хаотичної урбанізації, і 

жорсткого контролю над усіма сферами людського життя з боку політичних 

та каральних інститутів. Внаслідок такої політики, зокрема, українське 
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суспільство до сьогодні пожинає плоди авторитарного спадку у вигляді 

забрудненого середовища, розтрачених ресурсів, відсутності раціональної 

організації виробництва, відсутності сформованого середнього класу, 

подвійної інституціалізації, нестабільної системи соціальних ідентичностей 

та гайфенізму тощо. Що стосується домодерних характеристик багатьох сфер 

життя громадян України, то це також – відголоски комуністичного минулого, 

коли тоталітарний режим нав’язав показні однорідність та консенсус, 

внаслідок чого, на перший погляд, зникла будь-яка етнічна, релігійна, 

регіональна специфіка. Як тільки СРСР зазнав краху, усі відмінності та 

конфлікти, які мають історичне підґрунтя і які значною мірою стосуються 

ідентифікаційних матриць та їхніх лояльнісних складових, актуалізувались із 

значно більшою гостротою і, відповідно, регіоналізували сучасну Україну. І, 

нарешті, імітація західних зразків соціального життя деякою мірою існує й 

досі, що знаходить прояв у тому числі й на прикладі соціальних інститутів, 

які часто носять подвійне смислове навантаження. Наприклад, інститут 

освіти паралельно функціонує з інститутом репетиторства, або ж наявність 

негласних розцінок за медичні послуги у межах державних медичних 

закладів, де обслуговування населення задеклароване як безкоштовне. 

Беручи до уваги усе вище зазначене, після розпаду СРСР у 1991 р. 

визріла нагальна потреба в адаптації класичної теорії модернізації, яка 

превалювала у науковому дискурсі того часу, до специфічних умов 

посткомуністичних трансформацій. Класичні теорії модернізації, які були 

релевантними для дослідження соціумів, що перебували на етапі переходу 

від традиційних до модерних, все частіше демонстрували свою 

неспроможність у поясненнях посткомуністичних змін. На необхідності 

адаптації класичної теорії модернізації до нововизрілих соціальних реалій 

наголосив П. Штомпка, який аргументував таку позицію наступним чином.  

1. У якості рушійної сили прогресивних змін теорія модернізації 

розглядає освічену еліту, що протистоїть загальній спільноті, яка робить 

спробу зберегти традиційні цінності й звичний уклад життя. У 
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посткомуністичних країнах головними агентами модернізації виступили 

спонтанні суспільні рухи “знизу” і харизматичні (не обов’язково освічені) 

лідери, які поборювали опір консервативної влади. 

2. Класична теорія модернізації наголошує на ендогенних (внутрішніх) 

факторах. У випадку посткомуністичних трансформацій важливу роль 

відіграють також екзогенні (зовнішні) чинники, наприклад, світове 

геополітичне розташування сил, зовнішня економічна і політична підтримка 

тощо. 

3. Замість ключової ідеї класичної теорії щодо єдиної універсальної 

прогресивної моделі, на яку мають орієнтуватися всі відсталі країни, 

першість належить ідеї декількох “рушійних епіцентрів сучасності”, 

наприклад, США, Західної Європи, Японії, Південної Кореї тощо. 

4. Процес модернізації слід трактувати не як уніфікований і безликий, а 

як різноманітний і багатовимірний, оскільки темпи, ритми і наслідки 

модернізації у різних сферах суспільного життя є різними. Тобто, модерність 

є множинною. 

5. Досвід посткомуністичних країн засвідчує, що в цілому картина 

модернізації не виглядає надто оптимістично як це прийнято вважати 

представниками класичних теорій, оскільки не все є можливим і досяжним, 

не все залежить від політичної волі. В таких умовах невід’ємними 

компонентами модернізації виступають невдачі, зупинки ба навіть і відступи 

назад. 

6. Ефективність модернізації не можна оцінювати майже виключно 

економічними показниками. Слід визнавати також важливу роль цінностей, 

відносин, символів, культурних кодів тощо, трансформація яких – це дуже 

довготривалий і суперечливий процес.  

7. Слід враховувати, що традиції окремих локальних спільнот можуть 

містити у собі потужний модернізаційний потенціал, це є особливо важливим 

для випадків багатьох колишніх соціалістичних країн, які до періоду “хибної 

модерності” зазнали капіталістичного розвитку і демократичної еволюції. 
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8. Реалії внутрішньої розщепленості посткомуністичних суспільств, в 

яких окремі “острівки сучасності” включені поміж просторих районів, 

відмічених традиційною архаїкою, провокують серйозну дискусію поміж 

прихильниками “великого стрибка”, які виступають за швидку й повну 

ліквідацію економічних, політичних і культурних “пережитків” соціалізму, і 

прихильниками поступових повільних реформ. 

9. На характер і темпи змін в посткомуністичних країнах впливає також 

те, що в розвинутих країнах-моделях, у бік яких спрямована модернізація, 

політична ситуація й ідеологічний клімат не є ідеальними. Там також 

спостерігають кризові тенденції і брак розвитку. В такій ситуації не так легко 

знайти прийнятну ідеологічну базу для тих зусиль модернізації, які 

здійснюються під гаслами лібералізації, демократизації і переходу до 

ринкової економіки [109, c. 180–183]. 

Німецький політолог В. Меркель представляє також наступні недоліки 

класичних теорій модернізації у контексті їхнього застосування до пояснення 

процесів посткомуністичних трансформацій: 1) теорія модернізації може 

лише дуже приблизно сказати про той рівень розвитку, при якому перехід до 

демократії починається з високим ступенем ймовірності; 2) теорія 

модернізації не може пояснити початок і причини процесу демократизації в 

нерозвинутих суспільствах; 3) теорія модернізації не пояснює причини краху 

демократичних систем в суспільствах, що є розвинуті в соціально-

економічному плані; 4) теорія модернізації не створює основи для тез про 

культурні й релігійні контексти, що можуть сприяти/ перешкоджати 

демократії; 5) теорія модернізації подає/ прогнозує тільки довгострокові і 

глобальні усереднені тенденції; 6) теорія модернізації оминає увагою 

можливі сприятливі або несприятливі взаємодії акторів і ситуацій. У зв’язку з 

цим вона не може сприяти продукуванню остаточних висновків про 

політико-інституціональне облаштування, що сприяє чи перешкоджає 

демократії; 7) теорія модернізації вказує лише на вкрай стабільні тенденції, 

оминаючи короткочасові динамічні процеси [58, c. 63–64]. 
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У відповідь на перелічені вище “вузькі” місця класичних теорій 

модернізації, активного розпрацювання набувають теоретичні інтерпретації 

на основі теорії неомодернізації та неоконвергенції, у рамках яких значного 

розвитку зазнала “транзитологія” з метою реінтерпретації класичної теорії 

модернізації та конвергенції для реалій країн, що виникли після розпаду 

СРСР у 1991 р. Слід зазначити, що увага транзитологів у першу чергу 

сфокусована на процесах впровадження демократичних інститутів і 

макроекономічних рамок ринкового господарства в постсоціалістичних 

суспільствах. У рамках транзитології виокремлюють чотири основних 

теоретичних напрями: системний, структуралістський, культуралістський 

та теорію акторів. 

Прихильники системного підходу насамперед висвітлюють зв’язок між 

функціональними потребами соціально-економічних систем і формуванням 

соціальних і політичних структур, які можуть задовольнити нові 

функціональні запити, що виникають. Цей підхід є особливо ефективним при 

розгляді дисфункцій, які стали причиною занепаду старих автократичних 

систем, а також при визначенні соціально-економічних передумов 

встановлення нових демократичних систем. Певним недоліком системних 

підходів у транзитології є те, що вони базовані на гіпотезі прямої кореляції 

між ступенем соціально-економічного розвитку певного суспільства і рівнем 

його відкритості до демократії. Однак, як підкреслює В. Меркель, попри 

переконливі аргументи на користь того, що у довгостроковій перспективі 

ринкова модернізація економіки і суспільства є фундаментальною 

передумовою демократії, цей зв’язок є казуальним, проте не моноказуальним 

[58, c. 58–64]. Якщо відштовхуватись від тези про те, що будь-які 

трансформації, у тому числі й посткомуністичні, охоплюють як мінімум три 

основні сфери людського буття – політичну, економічну, культурну, то слід 

зазначити, що представники згаданого підходу залишають поза увагою 

трансформаційні процеси у межах культурної сфери. Цей, на нашу думку, 

недолік не дозволяє дослідникові повною мірою зрозуміти існуючий стан 
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суспільства, зокрема, знижує евристичний потенціал системного підходу для 

дослідження процесів формування ідентичностей та лояльностей. 

Головною тезою структуралістського транзитологічного підходу 

щодо посткомуністичних трансформацій є наступна: успіхи чи поразки 

демократії є результатом довгострокових зсувів у владній структурі 

суспільства. Це означає, що існує багато шляхів модернізації суспільства, 

однак демократія є не неминучим, а тільки можливим результатом змін у 

співвідношенні між статусом соціальних класів і реалізацією їхніх інтересів. 

Структуралісти виділяють п’ять головних факторів, від яких залежить, чи 

буде встановлена демократія: розподіл влади в середовищі еліт; економічна 

основа вищого аграрного прошарку; можливість коаліцій між різними 

класами; розподіл влади між соціальними класами; автономія держави 

стосовно домінуючого класу. Моделювання цих факторів може бути основою 

для вивчення процесів формування ідентичностей та відповідних до них 

лояльностей у політичній сфері. Водночас до негативних рис 

структуралістських концепцій В. Меркель відносить наступні: 

– недооцінка різноманітності інтересів у межах великих соціальних 

класів; 

– недооцінка ролі еліт у трансформаційних процесах; 

– слабке враховування релігійно-культурної складової класових 

відносин, дії держави і розподілу влади [58, 64–69]. 

Як стверджує В. Меркель, останній із перелічених вище недоліків 

структуралістських підходів усунено в культуралістських транзитологічних 

теоріях посткомуністичних трансформацій. Як відомо, першим, хто 

звернув увагу на вплив релігійного і культурного факторів на темпи 

капіталізації суспільства, був М. Вебер [29]. Тут важливою також є теза 

С. Гантінгтона про те, що глибоко закорінені релігійно-культурні традиції 

можуть мати велике значення для аналізу передумов або перешкод 

соціальній трансформації у напрямку демократизації і впровадження 

відкритого ринку: чим більше віруючі переконані в тому, що з релігії витікає 
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право на протистояння політичним рішенням, які приймають демократичним 

і правовим шляхом, тим швидше релігію слід сприймати як фактор, що 

перешкоджає демократії [93]. Для культуралістських транзитологічних 

підходів до аналізу процесів посткомуністичних трансформацій важливою є 

також теза Р. Патнема про те, що без відповідної підтримки з боку 

громадянської культури, сформованої на певному соціальному капіталі – 

суспільних цінностях і традиціях, історичному досвіді общинної взаємності, 

довірі, громадянській залученості, самоорганізації і кооперації – формальні 

політичні інститути є нестабільними і недостатньо інституціоналізованими. 

Як акцентує автор, проблемою усіх “молодих демократій” є те, що в той час 

як конституції, політичні інститути, партії і союзи можна створити швидко, 

то цінності і поведінка суспільства, на які спирається демократія, не можуть 

бути сконструйовані соціальними інженерами за короткий термін. Навпаки, 

вони мають бути прийняті, розповсюджені й історично накопичені як 

соціальний капітал в процесі довготривалого громадянсько-суспільного 

залучення [145]. У зв’язку із вище представленими характеристиками 

культуралістського підходу в транзитології, на нашу думку, він може бути 

достатньо ефективно використаний для імплікації феномену кристалізації 

соціальних ідентичностей та відповідних до них групових лояльностей у 

наукові дискурси, що намагаються пояснити нелінійні процеси формування 

новітніх політичних та економічних інститутів у суспільствах, що 

трансформуються. 

Привабливість теорій акторів для проведення транзитологічних студій 

посткомуністичних трансформацій полягає у тому, що вони – на противагу 

до системних, структуралістських і культуралістських концепцій – детально 

аналізують дії індивідів, які є агентами трансформаційних процесів. На 

відміну від економічного, культурного чи соціально-структурного 

детермінізму, що були притаманні підходам, які було розглянуто вище, теорії 

акторів підкреслюють невизначеність політичних дій стосовно системних 

змін. Як вважає А. Пшеворскі, рішення “за” чи “проти” демократії є 
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результатом неперервного визначення релевантними акторами переваг, 

стратегій і можливих дій у тих чи інших ситуативних умовах соціальних 

змін. Відповідно до теорій акторів результат трансформаційного процесу 

меншою мірою залежить від об’єктивних обставин (структур) чи констеляції 

влади. Більше значення мають суб’єктивні оцінки, стратегії і дії акторів, а 

точніше – еліт, оскільки участь мас є важливою хіба на початковій, 

перехідній фазі посткомуністичних трансформацій. Еліти – це домінуючі 

актори. Соціально-економічні структури, політичні інститути, міжнародний 

вплив і історичний досвід – це тільки простір для дій, в якому демократично 

або автократично налаштовані еліти досягають своїх політичних цілей. Є два 

основних напрями в теорії акторів, які розрізняють за різними позиціями 

впливу на наслідки дій еліт в умовах постсоціалістичних демократизаційних 

соціальних перетворень. Ними є: 1) дескриптивно-емпіричний напрям 

(Ґ. О’Доннель, Ф. Шміттер, Ґ. ді Пальма, Р. Даль, П. Краус); 2) дедуктивний 

підхід у рамках теорії раціонального відбору (А. Пшеворскі). Дескриптивно-

емпіричні теорії у першу чергу звертають увагу на варіаційні констеляції 

акторів під час соціальної трансформації і між її окремими фазами. Змін 

зазнають не тільки еліти, що є при владі, але й еліти, що є в опозиції. 

Послідовна зміна опозиційно/владних еліт і є трансформацією у бік 

демократизації. Ці зміни йдуть паралельно з пактами і домовленостями між 

опозицією і владою. За такої теоретичної перспективи трансформація є 

успішною лише тоді, коли із врахуванням балансу втрат і зисків вибір 

демократичної системи для значимих акторів – чи то опозиційних, чи 

владних – є єдиним і обґрунтованим рішенням. Однак, на думку В. Меркеля, 

основний недолік дескриптивно-емпіричних теорій акторів полягає в тому, 

що вони швидше описують констеляції акторів, аніж здійснюють їхній аналіз 

за допомогою формалізованих моделей. В такій ситуації, як вважає 

дослідник, допоміжною для транзитологічних студій посткомуністичних 

трансформацій є парадигма раціонального вибору А. Пшеворскі, яка 

дозволяє при частій зміні констеляцій акторів абстрактно моделювати 
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можливості загроз або успіхів для процесів демократизації на їхніх різних 

фазах, а тому є доброю для прогнозуючого моделювання [58]. Для нас 

важливим пізнавальним потенціалом теорії акторів є позиціювання індивіда, 

перенесення його ідентифікаційно-лояльнісних характеристик в епіцентр 

соціальних відносин.  

Представлені нами переваги та недоліки окремих транзитологічних 

теорій формують нашу позицію, що лише інтегративний підхід у 

застосуванні вище зазначених концепцій, розроблених у рамках 

транзитології, може бути застосований для реалій сучасного українського 

суспільства, в якому відбуваються морфогенетичні трансформації одночасно 

у чотирьох вимірах: це переходи від тоталітарного й авторитарного 

політичного режиму до демократичного; від планово-розподільчої економіки 

до ринкової; від колоніального статусу до статусу справжньої незалежної 

держави; від домодерного етнічного субстрату до сучасної громадянської 

нації [86, c. 7–8]. Зокрема, це допоможе виконати соціологічне моделювання 

ймовірної взаємодії соціальних ідентичностей та групових лояльностей в 

українському суспільстві, що трансформується як на загальному рівні, так і в 

контексті регіоналізму. 

Для адаптації транзитологічних теорій до реалій сучасної України 

корисним є вітчизняний досвід, який напрацювали українські соціологи, 

зокрема С. Макеєв, С. Оксамитна, О. Куценко, А. Горбачик, С. Бабенко, 

В. Степаненко, О. Вишняк, О. Злобіна, політолог і публіцист М. Рябчук та 

інші. 

Концепцію соціокультурного потенціалу трансформації 

пострадянського суспільства запропонувала С. Бабенко. З точки зору 

дослідниці властиво соціокультурний потенціал є вагомим джерелом 

функціонування соціального механізму трансформацій, який разом з іншими 

компонентами – інституційною і соціогруповою структурою суспільства, а 

також культурним середовищем – визначають динаміку, спрямованість і 

зміст соціальних змін. Ще один компонент соціуму – життєві стратегії 
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населення (зокрема, стратегії досягнення життєвого успіху) та відповідні їм 

практики – авторка інтерпретує як форми об’єктивізації соціокультурного 

потенціалу. З використанням цієї моделі дослідниця пропонує аналізувати 

трансформації сучасного українського суспільства на наступних рівнях: 1) 

інституційному – дослідження декомпозиції, реконструкції, фрагментації, 

руйнування соціальних інститутів, а також становлення, упровадження 

інших; 2) структурно-груповому – аналіз складу, компонентів і конфігурації 

соціально-групової структури соціуму, що є показниками соцієтальних змін 

більш глибокого рівня суспільного життя; 3) ціннісно-нормативному – 

вивчення впливу змін у культурі і нормативності суспільства на поведінку й 

соціальні характеристики акторів; 4) діяльнісному – дослідження настанов і 

стратегій поведінки соціальних акторів на різних рівнях соціальної 

структури, що підлягає трансформації [11, c. 11–14]. Підхід, запропонований 

С. Бабенко, дозволяє враховувати життєві стратегії і соціальні практики 

людей, які одночасно й обумовлюють формування соціокультурного 

потенціалу, і втілюють можливості самовідтворення і зміни ціннісних і 

соціальних структур. Перевагою цього підходу, на нашу думку, є поєднання 

макро-, мезо- та мікрорівнів соціологічного дослідження, що дозволяє 

комплексно дослідити трансформаційні процеси у межах різних соціальних 

систем з урахуванням атитюдів та практик соціальних акторів як реальних 

суб’єктів трансформаційних процесів. Такий підхід може надати можливість 

вивчити вплив різних рівнів соціокультурного середовища на формування 

соціальних ідентичностей та відповідних до них групових лояльностей, 

пояснювати, наприклад, кореляцію між інституційними змінами та змістовим 

наповненням соціальних ідентичностей тощо. 

На важливості соціокультурного контексту у вивченні 

посткомуністичних трансформацій наголошує також В. Степаненко, який має 

базою гіпотезу, що посткомунізм – це соціально-історична інтерпретація і 

переробка (remake) вже колись прочитаного соціокультурного тексту, 

своєрідне повертання “історії назад” під гаслом “Вперед у минуле!” Як 
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стверджує автор, такого типу соціальна трансформація є унікальним 

процесом в історії людства, а тому не дивною є її суперечливість й 

багатовимірність, яку науковці прагнуть концептуалізувати різноманітними 

поняттями. У зв’язку з цим дослідник наголошує на потребі рахуватися із 

національно-культурною специфікою кожного конкретного історичного 

прикладу посткомуністичної трансформації, важливим атрибутом якої є 

конструювання своєрідної свідомості, що має особливу структуру, в якій 

В. Степаненко виокремлює три основних компоненти: 1) догматичність і 

фетишизм, відданість доксі – комплексу звичних традиційних правил та 

канонів; 2) раціональну телеологічність – лінійну скерованість мислення, 

націленого на досягнення кінцевого гіпотетичного результату; 3) активізм у 

зрозумілому дусі традиційного тлумачення прогресу й здобутку. Перший 

компонент – це радикальний розлам свідомості між відданістю традиційній 

комуністичній ідеології і некритичною схильністю до комплексу ідей 

неолібералізму (посткласичного рімейку класичного лібералізму, що 

базований на ідеї реформаторства та ринковості). Друга складова – це 

поширення “перехідної” термінології, формування в масовій свідомості 

сталої уяви про неминучість і сутність суспільної трансформації, що є, 

фактично, традиційною телеологією ідеального суспільства з характерними 

для неї лінійністю і предиспозиційністю в уявах про час, простір і історичний 

розвиток. Третій компонент – активізм, зрозумілий у дусі традиційного 

тлумачення прогресу і здобутку – це посткомуністична політична практика, 

маніфестування потреб “щось робити” і “кудись рухатись”, що є аналогом до 

комуністичної ідеологеми “активної життєвої позиції”. З іншого боку, це 

формує тип “нової людини”, котра власноручно “створила” себе, яка діє 

відповідно до власного самоінтересу без переобтяженості суспільними 

нормами [84]. 

Якщо брати до уваги посткомуністичні трансформації в Україні, то цей 

процес, на думку В. Степаненка, гальмували такі фактори:  

– тривалий досвід існування у комуністичній системі;  
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– інституціональний шок після розпаду СРСР (як наслідок – 

патологічні стани масової свідомості у вигляді аномії, амбівалентності, 

розкол ціннісних орієнтацій);  

– регіональний розкол політико-ідеологічних та ціннісних орієнтацій 

населення України (як наслідок – низький рівень демократичної 

консолідації);  

– прихід до влади вихідців із колишньої державно-адміністративної 

бюрократії та комуністичної номенклатури;  

– олігархічним капіталізмом, не зацікавленим у чесній конкуренції, 

вільному ринку та у впровадженні економічних антимонополістичних 

реформ;  

– правовим нігілізмом тощо [85, c. 237–240]. 

Зазначимо, що запропонована В. Степаненком концепція є 

методологічно продуктивною для дослідження трансформацій, що відбулися 

в Україні після розпаду СРСР крізь призму людської свідомості, що є 

невід’ємним атрибутом соціальних ідентичностей та групових лояльностей. 

Ми, зокрема, вважаємо за доцільне врахувати, що останні формуються під 

одночасним впливом трьох чинників, які виокремив автор, – догматизму, 

раціоналізму та активізму у мисленнєво-діяльнісних актах людей. 

Проблему формування ідентичностей у середовищі українського 

соціуму висвітлюють О. Куценко та А. Горбачик. Учені зауважують, що 

сучасні теорії й надалі активно використовують ідею фінансово-

технологічної залежності центру та периферії при вивченні 

посткомуністичних трансформацій і при цьому залишають поза увагою 

культурно-історичні виміри [53, c. 61]. Їхня увага сфокусована на значимості 

постімперської культурної спадщини для модернізації більшості 

європейських країн, зокрема й для України. Тобто можемо констатувати, що 

вище зазначені автори здійснюють адаптацію культуралістської 

транзитологічної теорії до українських реалій. Адже, як зазначають 

дослідники, для кожної імперії характерною була домінантна ціннісно-
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поведінкова матриця, яка включала у себе цінності та уявлення щодо ролі 

держави та інститутів влади, своєрідні ідентичності та лояльності, “кращі” 

політичні способи організації соціального життя [53, c. 64]. Оскільки саме 

механізми культурної гегемонії володіють найбільшою тяглістю у часі та 

просторі, то вони ще довго знаходять своє відображення у свідомості людей 

в межах уже постімперського ареалу. У зв’язку із цим О. Куценко та 

А. Горбачик виокремили трикомпонентну структуру постімперського 

простору: постімперський “центр” – соціально та інтелектуально 

привабливий, інноваційний, конкурентоспроможний з високим рівнем 

соціальної активності та ідентифікаційним ресурсом; асоційована з 

“центром” “периферія”, для якої характерна залежність від “центру”, 

орієнтація на нього та налагодження гармонійних відносин; постімперська 

“периферія” – з нестійким розвитком, з високим рівнем авторитарності та 

релігійності та з низьким інноваційним й ідентифікаційним потенціалом [53, 

c. 79]. Розвиток постімперської “периферії”, на думку авторів, прямо 

пропорційно залежить від зміни колишнього імперського “центру”, а тому й 

прогнози для України вони роблять дещо песимістичні, оскільки, на їхню 

думку, країна увійшла до потужного російсько-турецького постімперського 

макрокластеру. Це детермінує низькі шанси західно-орієнтованого розвитку 

країни, позаяк процеси формування новітніх ідентичностей та групових 

лояльностей є ускладнені під дією сильного чиннику постімперського 

традиціоналізму. Про обмежуюючий вплив радянської історичної спадщини 

на морфогенез ідентичностей та лояльностей в Україні йдеться у дослідженні 

К. Ванер [152]. 

Значний внесок у практичне дослідження посткомуністичних 

трансформацій та змін ідентифікаційних практик, а особливо, що стосується 

питання цивілізаційного вибору України (а це є синонімічним, на думку 

авторів, до поняття модернізації) здійснили вчені Інституту соціології НАН 

України, зокрема М. Шульга, О. Злобіна та О. Вишняк. Вказані дослідники 

дійшли висновку, що Україна є частиною макрохристиянського світу, а 
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разом із Білорусією та Росією належить до православно-східнослов’янської 

цивілізації. Однак, розміщення країни на перехресті трьох масштабних 

цивілізаційних просторів – західноєвропейського, євразійського та 

ісламського зумовило очевидні розходження усередині суспільства щодо 

бачення культурно-цивілізаційних векторів розвитку і виокремлення 

щонайменше двох – західноєвропейського та східнослов’янського [81, c. 11–

12]. Цей факт, на нашу думку, демонструє існування в українському соціумі 

щонайменше двох полярних структуроутворюючих ідентичностей – 

європейської та східнослов’янської і відповідних до них групових 

лояльностей (до представників європейського співтовариства або до 

представників східнослов’янських народів, а особливо до білорусів та 

росіян). Логічно, що для кожної із вказаних вище ідентичностей характерним 

є специфічне змістове наповнення. І якщо шлях до формування європейської 

ідентичності лежить у першу чергу через опукле усвідомлення своєї 

національної ідентичності, то процес формування східнослов’янської 

ідентичності передбачає розмитість меж національних ідентичностей під 

гаслом, що різні національності, наприклад, українці, білоруси та росіяни, є 

одним народом. Порівняльна характеристика концепцій пострадянської 

трансформації українського та російського суспільств висвітлена у праці 

Т. Загороднюк [41]. 

Дослідження багатовимірних модернізаційних процесів в Україні у 

фокусі ідентифікаційних практик її громадян дає змогу О. Вишняку, 

наприклад, вказати на те, що базова структура ідеологічних ідентифікацій 

жителів України позначена впливом регіоналізму, зокрема, у Галичині та на 

Волині ідентичності мають одне змістове наповнення, а на Донбасі – інше 

[81, c. 89–95]. На цьому гносеологічному базисі автор виокремив одинадцять 

історичних регіонів України за критерієм статусу окремих областей 

впродовж чотирьох історичних періодів (Київської Русі домонгольського 

періоду; періоду Великого князівства Литовського та Речі Посполитої; 

періоду приєднання українських земель до Російської імперії; періоду 
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приєднання до СССР), які, на основі сучасних відмінностей мовно-

культурних ідентифікацій, згрупував у п’ять історико-соціокультурних 

регіонів (Галичина та Волинь; Центральна та Північна Україна; Південна та 

Південно-Східна Україна; Донбас; м. Київ) [30, c. 24–37]. Підтверджує тезу 

О. Вишняка й С. Щудло, яка також неодноразово фіксувала регіональні 

відмінності у ієрархії соціальних ідентичностей жителів Галичини та 

Донбасу [111]. 

На регіональні відмінності у структурах соціальних ідентичностей та 

системах групових лояльностей громадян України у контексті 

трансформаційних змін після 1991 р., спричинених значною мірою впливом 

історичної спадщини різних частин країни, звертає увагу соціолог В. Сусак. 

Дослідник зокрема вказує на поширену тенденцію одночасного позитивного 

позиціонування щодо взаємовиключних соціальних явищ та подій в Україні, 

наприклад, одночасною лояльністю до українців та до представників так 

званого радянського народу тощо [87]. Такі факти, на нашу думку, вкотре 

підтверджують поширення явища гайфенізму (подвійної лояльності чи 

лояльності до взаємовиключних соціальних груп).  

На ускладнених процесах посткомуністичної трансформації наголошує 

також відомий політолог та публіцист М. Рябчук. У своїх працях автор 

розглядає соціальні трансформації в Україні крізь призму ідентичностей – 

національних, мовно-культурних, релігійних, політичних, регіональних 

тощо. М. Рябчук сконструював концептуальну схему, яка передбачає 

існування двох полюсів “українського глобусу” – Захід та Схід із центрами у 

Львові та Донецьку, відповідно. Ці центри, за словами автора, можна 

вважати своєрідними географічними та геополітичними символами “двох 

Україн”, які визначають просторові координати для реальних теренів, 

заповнених різними людьми, ідеологіями та ідентичностями [72, c. 22–23]. 

Оскільки чіткої лінії, яка б розділяла регіони країни, не існує (точніше, таких 

ліній є багато), то можна говорити про “двадцять дві України” чи “безліч”. 

На думку автора, зазначений традиційний поділ на “Схід” та “Захід”, є 
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справді виразний, якщо обмежитись Донбасом та Галичиною [71, c. 391]. 

Однак було б некоректно екстраполювати особливості цих крайніх точок на 

інші регіони України. Для успішних перетворень в Україні, на думку 

М. Рябчука, потрібен певний консолідуючий проект, основа якого 

ґрунтувалася б на засадах економічного успіху, правової держави, 

ліберально-демократичних цінностях, позаяк ідентичнісна диференціація в 

Україні є достатньо укоріненою та традиціоналістською. 

Таким чином, враховуючи вище наведений матеріал, доходимо до 

висновку, що складність та внутрішня суперечність суспільно-історичного 

контексту сучасного українського суспільства в умовах “навздогінної 

модернізації” обумовлюють складні та неоднозначні обставини для 

формування ієрархій соціальних ідентичностей та відповідних до них 

групових лояльностей громадян України. Для уможливлення адекватного 

їхнього моделювання доцільно використовувати підходи аналітичної 

соціології, яка, як відомо, передбачає інтегроване використання різних 

теоретичних підходів, кожен з яких, у тому чи іншому ракурсі враховує 

реалії соціуму, який вивчається. Однією із продуктивних концепцій, яку 

можна було б використати для зазначеного вище суспільного контексту, є 

теорія множинних модерностей, яку розвинули Ш. Айзенштадт та його 

колеги наприкінці 1990-х рр. Її основним евристичним потенціалом є те, що 

модерність моделюється не як ідеальний монозмістовий тип, а як наповнена 

внутрішніми антагонізмами та суперечностями реальність. Теорія 

множинних модерностей приймає базову позицію класичної теорії 

модернізації, яка визначає ядро модерності як декомпозицію старих 

“закритих” формацій шляхом структурної диференціації, що означає 

розвиток нових структурних, інституціональних та культурних властивостей, 

а також те, що модерність – це особлива культурна програма, яка формує 

певний тип особистості, певні індентифікаційні та лояльнісні моделі [138, 

139]. 
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З іншого боку, теорія множинних модерностей здійснює відмову від 

припущення, що базові інституціональні формації модерності, рівно ж як і її 

культурні програми, які розвинулися на Заході, будуть “природньо” 

абсорбовані усіма суспільствами, які перебувають у стані модернізації, що 

приведе до гомогенізації світових культур. Натомість припускають 

одночасне існування специфічних різновидів модерності, що їх формують 

певними культурними спадщинами та обставинами соціально-політичного 

розвитку того чи іншого соціуму, зокрема, діями різних активістів та 

суспільних рухів, які дотримують чітких візій стосовно того, що робить 

суспільство модерним. 

Множинність модерностей формується шляхом різноманітних 

реінтерпретацій структурних, інституціональних та культурних взірців 

модерності в контекстах конкретних соціальних систем, що функціонують в 

рамках тих чи інших цивілізацій, націй, держав, макрорегіонів тощо. 

Зазначені реінтерпретації здійснюються як у покликанні одна на одну, так і у 

посиланні на досвід початкової Європейської та пізнішої Американської 

динамік модернізації. При цьому не виключають й їхні взаємні оспорювання 

або конфлікти між ними [146, c. 1–3]. 

Відповідно до теорії множинних модерностей для тієї чи іншої 

конкретної соціальної системи (наприклад: нації, держави, макрорегіону 

тощо), якщо вона охоплена процесом модернізації, можна змоделювати 

наступні основні характеристики.  

1. У рамках певної соціальної системи може бути представлено 

декілька моделей модерності; в такому випадку можна говорити про 

“систему множинної модерності” (далі – СММ). 

2. СММ позначають одночасно як відкритістю, так і невизначеністю. 

3. СММ в принципі є відкритою до безперервної трансформації та 

адаптації її культурних та інституціональних моделей, що, з одного боку, 

обумовлено напруженостями та видозмінами культурних та політичних 

програм модерності як загального соціального феномену, а, з іншого, – 
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внутрішніми динаміками технологічної, економічної, політичної та 

культурної сфер, які еволюціонують в рамках конкретного суспільства або 

поширюються за його межами. 

У зв’язку з цим СММ – це: 

– відкриті до змін структурні та інституціональні моделі 

функціонування політичної, економічної, соціальної та культурної сфер 

соціуму; 

– постійно видозмінювані соціальні ідентичності та групові лояльності, 

які є суб’єктом безперервної конкуренції між центром та периферією; 

– множинні візії стосовно того, що є суспільним добром, які також 

часто конкурують одна з одною. 

4. СММ не відкидає традицію, яка є радше ресурсом для постійного 

формування та реформування модерності. У цьому сенсі різні культури, якщо 

вони зазнають модернізаційних змін, розвивають властиві для них риси 

модерності і водночас зберігають центральне структурне та ідеаційне ядро 

модерності. 

5. СММ означає автономність людини як з позиції її місця та ролі у 

формуванні та реформуванні суспільно-політичного порядку, так і в 

контексті можливості належати до ширших транслокальних (можливо, також 

видозмінюваних) спільнот. 

6. Довіра відіграє принципову роль для неперервності суспільної 

взаємодії та розбудови інститутів в якості з’єднальної ланки між 

відповідними одиницями в межах певної СММ, а також як зв’язок між 

різними СММ. З іншого боку, довіру слід постійно конструювати та 

реконструювати у зв’язку зі зазначеною вище мінливою природою 

множинної модерності. При цьому тривалість та здатність до трансформацій 

модерних інституційних комплексів залежить від можливості для розвитку 

довіри з рівня малих закритих груп до рівня ширших спільнот та мереж [146, 

c. 28–36; 87, c. 47]. 
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Отже, основною гносеологічною відмінністю теорії множинних 

модерностей від класичної теорії модернізації, рівно ж як і від 

транзитологічних парадигм неомодернізації чи неоконвергенції є бачення 

різних шляхів ймовірного розвитку того чи іншого соціуму. У рамках теорії 

множинних модерностей модерне/модерність конструюють як особливий 

тип/ як особливу культурну програму, що формує нові/ більш прогресивні 

інституціональні властивості та соціальні відносини, новий тип особистості, 

але при цьому не відкидає традиційне. Одночасно визнають, що для 

модерних соціумів притаманні також внутрішні й зовнішні протиріччя, а 

шлях розвитку не обов’язково є лінійним.  

Представлене вище теоретичне моделювання особливостей модерного 

суспільства, здійснене крізь призму теорії множинних модерностей, на наш 

погляд, може слугувати надійним парадигмальним підгрунтям для 

емпіричних досліджень соціально-політичних процесів в державах, що 

виникли після розпаду СРСР у 1991 р. загалом та природи регіоналізму в 

Україні зокрема. Такий підхід дозволяє відійти від домінації 

транзитологічної парадигми, яка інтерпретує посткомуністичні 

трансформації виключно як політичну та культурну конвергенцію колишніх 

комуністичних суспільств із Західною Європою. Адже, як зауважив 

італійський соціолог П. Блокер, теорія множинних модерностей дозволить 

набагато глибше зрозуміти природу змін в посткомуністичних суспільствах 

завдяки тому, що, по-перше, визнає множинність агентів модернізації, по-

друге, сприймає поліінтерпретативність та відмінність як первинні ознаки 

модерності, по-третє, є чутливою до інституціональної різноманітності 

модерних суспільств [123, c. 517–519]. 

Отже, враховуючи усе вище зазначене, можемо виснувати про 

наступне. 

1. Неоднозначність суспільно-історичного контексту сучасного 

українського суспільства в умовах “навздогінної модернізації” обумовлюють 

специфічні обставини для формування ієрархій соціальних ідентичностей та 
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відповідних до них групових лояльностей громадян України. Для 

уможливлення адекватного їхнього моделювання доцільним буде інтегроване 

використання різних теоретичних підходів, кожен з яких, у тому чи іншому 

ракурсі, враховує реалії соціуму, який вивчається. 

2. Незважаючи на усю привабливість класичних та неокласичних 

теорій модернізації у контексті посткомуністичних трансформацій, найбільш 

релевантною для нашого дисертаційного дослідження є теорія множинних 

модерностей, впроваджена до наукового дискурсу Ш. Айзенштадтом. 

Перевагою такого підходу щодо розуміння суспільно-історичного контексту 

взаємодії соціальних ідентичностей та групових лояльностей в сучасній 

Україні є те, що теоретичні положення зазначеного підходу допускають 

багатовекторність розвитку посткомуністичних суспільств, у тому числі й 

українського (цей рух не є обов’зково лінійним, а може бути циклічним чи 

стрибкоподібним, прогресивним чи регресивним); визнають множинність 

агентів модернізації; сприймають гетерогенність та поліінтерпретативність 

як ознаки модерності. На додаток до теорії множинних модерностей, яку ми 

використовуємо як евристичне поле для інтерпретації суспільно-історичного 

контексту формування соціальних ідентичностей та відповідних до них 

групових лояльностей, ми також застосуємо теорію морфогенезу М. Арчер 

для виконання авторського соціологічного моделювання їхньої ймовірної 

взаємодії в українському суспільстві, що трансформується, як у загальному, 

так і в регіональному контекстах.  

3. Головними ознаками соціально-історичного контексту сучасного 

українського суспільства як середовища формування соціальних 

ідентичностей та групових лояльностей є наступні: 

– “навздогінна модернізація”, оскільки українське суспільство, на нашу 

думку, знаходиться на етапі “підготовки відповідей” на численні як 

екзогенні, так і ендогенні “запити”. Проблема українського суспільства, яке 

стало на шлях самостійного розвитку після 1991 року, полягає у тому, щоб 
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якомога ефективніше екстраполювати успішні модернізаційні моделі 

розвинутих країн на національне підгрунтя; 

– “транзиція відбулася, а трансформація – ні”. Як наслідок – 

несформована соціально-класова структура суспільства, подвійна 

інституціоналізація, невизначеність ідентифікаційних моделей та 

багатозначність, а інколи й взаємовиключність, відповідних до них групових 

лояльностей, зокрема поширення гайфанізму; 

– вплив особливих історичних спадщин різних географічних частин 

України на регіональні відмінності у структурах соціальних ідентичностей та 

системах групових лояльностей її громадян у контексті трансформаційних 

змін після 1991 р. 

 

 

2.2. Моделювання ймовірної взаємодії соціальних ідентичностей та 

групових лояльностей в українському суспільстві: загальний та 

регіональний фрейми 

 

У попередньому пункті цього дослідження ми обумовили, що на 

додаток до теорії множинних модерностей, яку ми використовуємо як 

концептуальне поле для інтерпретації суспільно-історичного контексту 

формування соціальних ідентичностей та відповідних до них групових 

лояльностей, ми також застосуємо теорію морфогенезу М. Арчер. Ця теорія, 

на нашу думку, є найбільш релевантною для виконання авторського 

соціологічного моделювання ймовірної взаємодії соціальних ідентичностей 

та відповідних до них групових лояльностей в українському суспільстві, що 

трансформується. Її біангуляція із теорією множинних модерностей також 

дозволить нам відслідкувати зміни у формуванні регіональної структури 

сучасної України. Цей дослідницький акцент ми обумовлюємо прийняттям 

викладених у попередньому пункті тез М. Рябчука, О. Вишняка, В. Сусака та 

інших дослідників про те, що регіоналізм є впливовим чинником 
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посткомуністичних трансформацій українського соціуму. При цьому ми 

ставимо перед собою важливе дослідницьке завдання – прослідкувати, як 

варіації соціальних ідентичностей та відповідних до них групових 

лояльностей у тій чи іншій географічній частині України формують її 

регіональну структуру у часовій перспективі. 

Теорія морфогенезу М. Арчер є продуктивною для нашого дослідження 

у викладеному вище контексті, оскільки вона містить у собі наступні базові 

положення. 

По-перше, обрана нами для моделювання ймовірної взаємодії 

соціальних ідентичностей та відповідних до них групових лояльностей теорія 

морфогенезу належить до теорій синтезу, головним принципом якої є 

дослідження різноманітних форм взаємозв’язків між агентами та 

структурами/системами. Запропонований М. Арчер підхід має назву 

аналітичного дуалізму, суть якого полягає у тому, що жодне соціальне явище 

чи процес є немислимими без індивідів, відповідно, онтологічно вони (агент-

структура) є єдиними, але в аналітичному полі їх слід розділяти [67, c. 150–

153]. Такий підхід, на нашу думку, уможливлює дослідження різних зв’язків 

та відносин у площині “агент-структура” [54]. Оскільки носієм ідентичності 

виступає особистість чи агент, а сама ідентичність формується завдяки 

суб’єктивним та об’єктивним передумовам, то обраний нами підхід є цілком 

обгрунтованим, так як дозволяє враховувати впливи структур/систем на 

формування соціальних ідентичностей агентів і навпаки.  

По-друге, запропонована М. Арчер теорія, враховує темпоральні 

аспекти як обов’язкову передумову структурного та агентного морфогенезу. 

Це означає, що структури, які було сформовано агентами у минулому, 

передують практикам агентів у теперішньому часі і, водночас, 

трансформують структури майбутнього. Саме завдяки темпоральності 

можливим є процес морфогенезу, тобто виникнення нових систем. Цей 

процес, згідно з поглядами М. Арчер, є циклічним: емерджентні властивості 

існуючих систем стають передумовами взаємодії агентів, результати цієї 
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взаємодії чи практик розвивають існуючі чи формують нові властивості 

систем, які, водночас, стають передумовами для нового циклу морфогенезу 

[67, c. 155–159; 119, c. 163–194]. Якщо адаптувати цей постулат конкретно до 

нашого дослідження, то це уможливить пояснення того, як ієрархічні моделі 

соціальних ідентичностей та відповідні до них групові лояльності у тій чи 

іншій частині України формують регіональну структуру країни у 

хронологічному вимірі. 

По-третє, ще одним важливим постулатом теорії морфогенезу є те, що 

структури/системи – емерджентні (такі, що виникають), тобто є результатами 

агентності (діяльності акторів). Саме завдяки емерджентності можлива 

одночасна залежність структур та агентів, у якій перші – лише зумовлюють, 

але не обмежують діяльність других [67, c. 154; 119, c. 190–191]. 

З урахуванням вище зазначеного, ми створили модель ймовірної 

взаємодії соціальних ідентичностей та відповідних до них групових 

лояльностей в контексті формування сучасного українського суспільства із 

застосуванням головних постулатів теорії морфогенезу М. Арчер. 

Відправною точкою при створенні концептуальної схеми нашого 

дослідження були ключові поняття роботи – “соціальна ідентичність” та 

“групова лояльність” у їхньому діалектичному взаємозв’язку. На основі 

операціоналізації зазначених понять, про що йшлося у попередньому розділі, 

ми дійшли висновку, що групова лояльність є суб’єктивною складовою 

соціальної ідентичності. Аплікування базових концептів дослідження 

дозволило нам сформулювати наступне визначення соціальної ідентичності з 

урахуванням компоненту групової лояльності у ньому. 

Соціальна ідентичність – це усвідомлення приналежності до певної 

соціальної спільноти на основі суб’єктивного чинника групової лояльності як 

прихильності до членів цієї групи, що характеризується визнанням 

подібності з ними, відчуттям позитивних емоцій щодо них, соціальними 

зв’язками між її представниками та їхньою прогруповою поведінкою та 

об’єктивних передумов формування зазначеної суспільної когорти, 
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наприклад, спільності території проживання, мови, звичаїв, традицій, 

історичної пам’яті тощо. 

Саме такою дослідницькою логікою ми послуговувались при 

зображенні різних видів групових лояльностей у якості ядра соціальних 

ідентичностей. Ми вважаємо, що феномен групових лояльностей стає вдалим 

інструментом для більш грунтовного дослідження соціальних ідентичностей 

з виокремленням не лише їхніх ієрархічних моделей, а й з уможливленням 

інтерпретацій змістового наповнення ідентичностей. У цьому контексті 

виникає важливе дослідницьке запитання щодо ймовірного окремого 

існування вищезазначених феноменів, тобто, чи може існувати соціальна 

ідентичність без лояльності до певної соціальної групи і навпаки. У якості 

відповіді на нього варто зазначити, що у процесі самокатегоризації групова 

лояльність, як складова ідентичності, кристалізується швидше і активніше, 

ніж її відповідна ідентичність. Тому, можемо стверджувати, що лояльність 

без ідентичності може існувати, у той час як ідентичність не може бути 

генерованою без належного рівня сформованості відповідних до неї 

лояльностей. Наприклад, ми можемо повністю чи частково бути лояльними 

до представників певної національної групи, однак не ототожнювати себе з 

нею. Чи, до прикладу, лояльність до ЛГБТ-спільнот не є обов’язковою 

ознакою приналежності до цих груп тощо. Представлені нами приклади 

свідчать про те, що існування групових лояльностей можливе поза межами 

ідентичностей. Однак, групова лояльність у контексті соціальної 

ідентичності є обов’язковою умовою існування останньої, адже ідентифікація 

із певною соціальною групою передбачає прихильність до її представників 

хоча б на одному із рівнів лояльності (когнітивному, афективному, 

конативно-діяльнісному). Слід зазначити, що чим більше рівнів лояльності 

проявляється в контексті певного ідентифікаційного процесу, тим стійкішою 

та більш опуклою буде відповідна ідентичність. 

Представлена вище вагомість лояльнісної компоненти для формування 

ідентичностей обумовила те, що в нашій моделі їхньої ймовірної взаємодії 
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лояльності є ядром, навколо якого поміщено кільце ідентичностей. Модель 

завершено поясом соціальних підсистем, що значною мірою формуються 

процесами ідентифікації та ідентичностями. У свою чергу кластери 

соціальних підсистем утворюють соціальні системи (Див. Рис. 2.1). Ядро 

лояльностей та кільце індентичностей є складовими рівня агентів 

(індивідуальних або корпоративних), а пояс соціальних підсистем й систем 

репрезентує рівень соціальних структур. Відповідно, відображені на схемі 

кореляції між її складовими моделюються в контексті діяльності агентів, 

якщо це є взаємодії між лояльностями, між лояльностями та ідентичностями, 

а також між ідентичностями. Кореляції моделюються на рівні соціальних 

структур, якщо ними є взаємовідносини між соціальними підсистемами й 

системами. Кореляції лояльностей або ідентичностей із соціальними 

підсистемами / системами відображають взаємовідносини обидвох рівнів 

моделі, а також є важливими чинниками морфогенезу як соціальних 

структур, так і їхніх агентів. 
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Рис. 2.1. Модель ймовірної взаємодії соціальних ідентичностей та відповідних до них 

групових лояльностей в контексті морфогенезу сучасного 

українського суспільства та його агентів 

Джерело: розроблено автором. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ 

L1, L2, L..., Ln– лояльності 
 

ID1, ID2, ID…, IDn– ідентичності 
 

SSS1…SSSn;  SSS2…SSSm;  SSS3…SSSk;  SSS4…SSSj– соціальні підсистеми 
 

 
–різні за силою групові лояльності (від 

найслабшої до найсильнішої) 

 
– різні за опуклістю соціальні ідентичності 

(від найменш до найбільш опуклої) 

 – соціальна система А (SSA)  – соціальна система C (SSC) 

 – соціальна система B (SSB)  – соціальна система N (SSN) 

Кореляції: 

   між лояльнос-

тями 

   між лояльн-тю та 

соц. 

підсист./сист. 

   між ідент-тю та 

соц. підсист./сист. 

            

   між лояльністю 

та ідентичністю 

   між ідентичнос-

тями 

   між соц. підсисте-

мами і системами 
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Оскільки лояльності характеризуються різним змістовим наповненням 

(про це йшлося у попередньому розділі, де запропоновано трикомпонентну 

структуру лояльності) і розрізняються якісно, то вони можуть 

диференціюватися за силою впливу на формування ідентичностей. На схемі 

це відображено різними за інтенсивністю фактурами, що наповнюють умовні 

позначення лояльностей – не заштрихований сегмент означає часткову 

лояльність з одним структурним компонентом, а найбільш інтенсивно 

заштрихований – повну лояльність із чотирма структурними компонентами. 

Якщо рівень групової лояльності є високим, то й процес ідентифікації з 

відповідною групою буде інтенсивним, а сформована ідентичність в 

ієрархічній моделі – опуклою і навпаки. Аналогічно на схемі ми заповнили 

різними за інтенсивністю фактурами соціальні ідентичності, де не 

заштрихований сегмент символізує найменш опуклу ідентичність у 

ідентичнісному репертуарі особистості, а найбільш інтенсивно 

заштрихований сегмент свідчить про найвищий рівень опуклості чи 

актуалізації ідентичності. Отже, чим вищий рівень групової лояльності, тим 

опуклішою є соціальна ідентичність і, навпаки. Якщо, скажімо, до трійки 

найбільш опуклих ідентичностей індивіда входить класова ідентичність 

“робітник”, то припускаємо, що рівень лояльності до соціалістів буде 

достатньо високим. Адже той, хто ідентифікує себе із зазначеною вище 

когортою, може проявляти високий рівень зацікавлення діяльністю певної 

лівоцентристської партії (когнітивний рівень лояльності), може мати 

емоційну прив’язку до представників вказаної соціальної групи (афективний 

рівень лояльності), володітиме певним набором атитюдів щодо її 

представників – мова йде про стан психологічної готовності людини до дії у 

певних ситуаціях в інтересах групи, що визначається її попереднім досвідом 

(конативна складова лояльності), проявлятиме прогрупову поведінку – 

агітування за цю партію, підтримка на виборах (поведінковий рівень 

лояльності). Звісно ж, ми навели “ідеальний” приклад взаємозв’язку 

соціальної ідентичності та групової лояльності з усвідомленням того, що 



91 

 

часткова лояльність до певної соціальної групи на основі, наприклад, трьох 

структурних компонентів, також внесе відповідну соціальну ідентичність до 

переліку найбільш опуклих. 

Як зазначено вище, суспільний контекст діалектичного взаємозв’язку 

групових ідентичностей та соціальних лояльностей ми зобразили на 

авторській концептуальній схемі у вигляді різних соціальних систем (англ. 

social system (скорочено SS), які на схемі позначені різною фактурою жовтого 

поясу). Їхній перелік може містити політичні, економічні, культурні, 

релігійні, освітні, регіональні та безліч інших соціальних систем. Кожна з 

них формується відповідними соціальними підсистемами (англ. social 

subsystem (скорочено SSS), які на схемі позначені як SSS1, SSS2 тощо). 

Наприклад, підсистемами політичної системи “держава” можуть бути 

політичні партії, стурктури влади, правоохоронні органи тощо. 

Ми також зазначили вище, що між усіма сегментами запропонованої 

нами схеми існують численні канали взаємозв’язків (кореляцій), які на 

рисунку зображено у вигляді двонаправлених стрілок. Попри те, що на схемі 

ці канали зображені як однозначні, в реальності вони – ситуативно 

контекстні: тобто, в одній ситуації одна мережа каналів може бути більш 

потужна від інших і навпаки. Отже, ми виокремили шість типів кореляцій, у 

межах яких можливі різні комбінації взаїмозв’язків між структурними 

компонентами моделі, що детерміновані тими чи іншими контекстами. 

Розглянемо перший тип каналів взаємозв’язків, які існують між 

численними груповими лояльностями індивідів. Оскільки має місце 

ідентичнісний репертуар особистості, аналогічно можна говорити про певний 

набір групових лояльностей індивіда, між якими існують кореляції. 

Наприклад, лояльність до представників лівих партій корелює із лояльністю 

до радянських людей. Водночас можемо спостерігати й негативну кореляцію, 

коли лояльність до груп, які ідентифікують себе як радянські люди формує 

антилояльність до груп націоналістичного скерування. Ще одним різновидом 

міжлояльнісних взаємозв’язків може слугувати явище гайфенізму чи 
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амбівалентних групових лояльностей, коли індивіди є прихильними до 

антагоністичних соціальних груп, наприклад, до націоналістів та комуністів, 

чи до гетеросексуалів та представників ЛГБТ-спільнот тощо. Це є приклади 

кореляцій між різними груповими лояльностями, які, як уже зазначалося 

вище, можуть існувати автономно від соціальних ідентичностей. 

Другий тип кореляцій, зображених на схемі, стосується соціальних 

ідентичностей та групових лояльностей. Як уже зазначалося у попередніх 

пунктах дисертації, явище групової лояльності дозволяє більш широко 

розкрити змістову наповненість соціальних ідентичностей, а також пояснити 

процес їхнього формування. Наприклад, ідентичність “українець” у різних 

частинах України може містити в собі різне сутнісне наповнення. Для когось 

лояльність до українців та відповідна їй ідентичність формуватиметься під 

впливом конвенціональних традиційних факторів, тобто як данність традиції 

чи під впливом переважно об’єктивних факторів (спільність території 

проживання, мови, звичаїв тощо) і це можна назвати громадянською 

лояльнісною складовою національної ідентичності. Для інших же 

ідентичність “українець” формуватиметься на основі конвенціональних 

інструментальних факторів (тобто, через інтуїтивне вибудовування шкали 

приналежності до тієї чи іншої соціальної групи з опорою на власні почуття, 

усвідомлення та сприйняття статусу, преференцій, норм, цінностей та сили 

групи) і це буде націоналістична лояльнісна складова зазначеної 

ідентичності. З цього прикладу розумілим є те, що сама ідентичність 

“українець”, тобто форма, є однаковою, але її суть – різна, і дослідити це 

можливо завдяки явищу групової лояльності. На додаток до прямої кореляції 

між груповою лояльністю та соціальною ідентичністю існує також негативна 

кореляція, коли високий рівень лояльності до певної ми-групи та відповідна 

їй ідентичність формують антилояльність до певної вони-групи та відповідну 

їй негативну ідентичність, тобто стійке усвідомлення того, ким ми не є. 

Наприклад, опукла ідентичність “націоналіст” може обумовити активну 

антилояльність до комуністів. 
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Третій тип кореляцій – між соціальними ідентичностями. Наведемо 

декілька комбінацій зазначених каналів взаємозв’язків: національна 

ідентичність “українець” позитивно корелює із релігійною ідентичністю 

“християнин”, професійна ідентичність “лікар” напряму корелює із класовою 

ідентичністю “інтелігент” тощо. Прикладами негативних кореляцій між 

ідентичностями можуть бути між “тимчасовий заробітчанин” і “емігрант”, 

між “багатий” і “бідний” тощо. 

Четвертим різновидом кореляцій є канали між лояльностями та 

соціальними підсистемами. Наприклад, у транзитних суспільствах, де 

соціально-класова структура ще “розмита”, відбуваються так звані 

“простріли”, коли лояльність до соціальної системи, а відповідно, до її 

підсистем, формується напряму, оминаючи пояс ідентичностей. Якщо 

розглядати, скажімо, державу Україна періоду 1990-х рр. як певну соціальну 

систему, а ліберальний економічний ринок як її підсистему, то прикладом 

такого прострілу може бути часткова або повна лояльність працівників 

державних установ до вільного ринку попри те, що клас підприємців ще не є 

достатньо активно викристалізований. Можлива також кореляція між 

лояльностями та соціальними підсистемами через модерування слабо 

вираженою соціальною ідентичністю. Прикладом такого виду взаємозв’язків 

може бути наступне: м’який агностик, який не має сильної християнської 

ідентичності, є лояльним до Християнської Церкви, бо шанує цю соціальну 

підсистему за активну суспільно-корисну роботу її агентів. Чи, скажімо, в 

опитуваннях соціологи часто зустрічають твердження: “Я – християнин, для 

мене немає значення до якої церкви ходити”, на запитання про його 

конкретну конфесійну приналежність і пояснення респондентом своєї 

відповіді лояльністю до усіх християнських церков, – це також приклад 

кореляції між груповою лояльністю та соціальною підсистемою через слабо 

виражену соціальну ідентичність. 

П’ятий тип кореляцій – між ідентичностями та соціальними 

підсистемами. Наведемо приклад залежності ієрархії соціальних 
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ідентичностей від типу політичного режиму в країні як підсистеми 

політичної системи загалом. Можемо припустити, що в авторитарних 

суспільствах (таких як СРСР), у яких більшість систем та відповідних їм 

підсистем були закритими й потужно контрольованими, більш опуклими 

виявились соціальні ідентичності, пов’язані із найближчими соціальними 

групами, умовно назвемо їх ідентичностями ролей: гендерні, сімейні, вікові, 

пов’язані з родом занять чи фахом ід. Натомість у розвинених демократичних 

суспільствах та тих, що трансформуються (наприклад, в українському) 

найбільш яскраво вираженими будуть так звані ідентичності членства – це 

національні, політичні, релігійні, регіональні тощо. Таку кореляцію можна 

пояснити тим, що люди, які живуть під постійним контролем з боку 

політичного апарату, і є піддані сильній регламентації усіх сфер життя, у 

тому числі й приватного, усвідомлюють небезпеку застосування негативних 

санкцій з боку державних органів за позиціонування власних політичних, 

світоглядних, релігійних та інших переконань, що не співпадають з офіційно 

прийнятими. Саме у таких загрозливих ситуаціях актуалізуються так звані 

рольові ідентичності, про які ми згадували вище, і які не несуть жодного 

ідеологічного або ціннісного навантаження. З урахуванням того, що 

соціальні системи та їхні підсистеми є емерджентними, згідно з теорією 

М. Арчер, яку ми взяли за основу нашого дослідження, наведемо приклад 

впливу соціальних ідентичностей як результату ідентифікаційних практик 

агентів на (транс)формування систем та їхніх підсистем. Припустімо, що 

більшість населення країни ідентифікує себе як демократи, відповідно, це 

матиме прямий вплив на збереження демократичного режиму як підсистеми 

політичної системи; якщо ж превалюватимуть радикальні націоналістична та 

релігійна ідентичності, то це може призвести до руйнування демократичної 

соціальної системи і становлення авторитарної держави. 

Шостий тип кореляцій – між соціальними підсистемами / системами. 

У межах цього типу варто виділити підтипи, а саме – кореляції між 

підсистемами у межах однієї системи та у межах різних систем, 
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взаємозв’язки між різними системами. Прикладами першого підтипу каналів 

взаємозв’язків можуть слугувати наступні: взаємовідносини УПЦ КП та УПЦ 

МП як репрезентантів релігійної системи України; або ж взаємозв’язки між 

традиційними та альтернативними школами як підсистемами освітньої 

системи. Прикладом другого підтипу кореляцій можуть бути взаємозв’язки 

між КПУ та КПРФ, які є підсистемами політичних систем України та РФ. До 

третього підтипу кореляцій можна віднести взаємовідносини між Антантою 

Троїстим Союзом, між ЄС та СНД тощо. 

Для моделювання морфогенезу суспільства у хронологічному вимірі 

(який є базовим у теорії морфогенезу М. Арчер) пропонуємо застосувати 

модель спірального розвитку, коли видозміни форм і змісту структури 

відбуваються по спіралі і в певний момент цього розвитку нова соціальна 

система є близькою за своїми параметрами до тієї системи, що була 

сформована декількома фазами перед тим, проте вже на якісно іншому рівні.  

Отже, ми здійснили загальний опис концептуальної схеми ймовірної 

взаємодії соціальних ідентичностей та групових лояльностей в українському 

суспільстві, що трансформується. Тепер припустімо, що SSA, SSB, SSC, SSN 

– це різні регіони певної країни як соціальні системи, а SSS1, SSS2, … SSSj – 

різні підсистеми цих регіонів. 

У першу чергу зазначимо, що особливості морфогенезу регіонів як 

соціальних систем та їхніх агентів можуть спричинити формування або 

“традиційних”, або “нових” регіонів у тій чи іншій країні. Це, з нашої точки 

зору, у першу чергу залежить від того, які ідентичнісні моделі та відповідні 

до них групові лояльності кристалізуються у середовищі жителів того чи 

іншого географічного ареалу. Теоретичні та прикладні аспекти природи та 

способів конструювання регіонів загалом та України, зокрема, висвітлено у 

працях С. Хобти [95, 96, 97, 98, 99, 100], І. Кононова [49, 134], Н. Міхно [59, 

60], Д. Докучаєва [39]. Іноземний досвід вивчення специфіки формування 

регіональної структури країн Європи та пострадянського простору (на 

прикладі двох міст – України та Республіки Польща) у хронологічній 
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перспективі відображено у низці праць [42, 90, 117]. На основі синтезу 

теоретичних напрацювань вітчизняних та зарубіжних дослідників у царині 

регіоналізму (детальніше можна ознайомитись в опублікованій автором 

статті на цю тему [75]) ми виокремили наступні чинники формування 

“традиційних” регіонів: 

– природно-ландшафтні особливості; 

– економічна специфіка (галузева спеціалізація, рівень транспортної 

доступності тощо); 

– особливості історичного розвитку; 

– етнічний склад регіональної спільноти; 

– мовно-діалектичні особливості регіону; 

– особливості соціально-демографічної структури населення регіону; 

– конфесійна структура регіональної спільноти; 

– ідентичності та відповідні до них групові лояльності жителів регіону; 

– ціннісно-нормативна структура населення регіону. 

Що ж стосується показників “нового” регіоналізму, то вони можуть 

бути наступні: 

– наявність культури, зорієнтованої на відкритість регіонів до 

структурних та інституціональних змін, до перевизначень норм, цінностей та 

ідентичностей політичною елітою, групами громадянського суспільства та 

представниками бізнесових кіл [151, c. 26–27]; 

– наявність в поселенських структурах регіонів значних за своєю 

роллю центрів урбанізації – генераторів інноваційного та економічного 

потенціалу для розвитку регіону; 

– добре розвинутий суспільний простір для генерування різнорівневих 

мереж горизонтальних форм соціальної взаємодії між різного типу 

партнерами із регіонобудування [40, c. 179]; 

– глибоке залучення локальних політичних еліт в соціальні мережі 

взаємозалежності, що супроводжується виробленням не тільки загальних 

правил і процедур, але й модерних символів та образів спільного 
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майбутнього (брендінг і ребрендінг регіонів); в такому випадкові статус, 

престиж, надійна репутація мають первинне значення для трансформації 

ідентичності й політичної орієнтації регіональної еліти [55]; 

– інституціональна відкритість регіонів в контексті міжрегіонального 

та міжнародного співробітництва. 

На наш погляд, перелік зазначених ознак регіону можна було б 

продовжувати чи скорочувати відповідно до дослідницьких завдань. Однак, 

ми вважаємо, що одним із найвагоміших чинників регіоналізації будь-якої 

країни є особливості взаємодії соціальних ідентичностей та відповідних до 

них групових лояльностей у тому чи іншому географічному ареалі. Якщо ж 

брати до уваги реалії сучасного українського суспільства як транзитного (для 

якого характерна “навздогінна модернізація” в умовах не сформованої 

соціально-класової структури, амбівалентна свідомість та невизначеність 

ідентифікаційних моделей й відповідних до них групових лояльностей, а 

також особливі історичні спадщини різних частин країни), то ми вважаємо, 

що в Україні формується “гібридний” тип регіонів як таких, що безперервно 

конструюються як під дією традиційних, так і новітніх чинників. 

Спробуємо проілюструвати це з використанням кореляцій нашої моделі 

у контексті поєднання ознак як “традиційного”, так і “нового” регіоналізму. 

Розпочнемо з першого типу кореляцій на нашій схемі – між груповими 

лояльностями. Наприклад, донеччани, як представники певної регіональної 

системи, можуть бути лояльними одночасно до таких регіональних громад як 

луганчани (на основі усвідомлення, наприклад, спільності кордонів 

проживання, галузевої спеціалізації, мовної та конфесійної спорідненості – 

це будуть ознаки “традиційного” регіоналізму) та до львів’ян (на основі 

усвідомлення рекреаційного потенціалу регіону – ознака “нового” 

регіоналізму.), при цьому, не ідентифікуючи себе із жодною з цих спільнот. 

Або ж представники старшої вікової групи м. Львова можуть бути лояльними 

як до селян Турківського р-ну (традиційна ознака регіоналізму), так і до 
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молодих людей-представників ІТ-галузі м. Львова (чинник “нового” 

регіоналізму). 

Прикладом другого підтипу кореляцій – між лояльностями та 

ідентичностями може бути наступний: якщо, скажімо, до трійки найбільш 

опуклих ідентичностей індивіда входить локальна ідентичність, наприклад 

ідентичність “львів’янин”, то припускаємо, що рівень їхньої лояльності буде 

достатньо високим як до тих, хто ідентифікує себе як традиційні етнічні 

групи Львова – поляки, євреї, так і до тих, хто описує себе як “нові львів’яни” 

– спільнота ІТ-спеціалістів, які переїхали до Львова з різних областей в 

умовах ІТ-буму, представники кримських татар, які переїхали до міста після 

анексії АРК Російською Федерацією. У цьому прикладі проілюстровано 

симбіоз “традиційного” та “нового” регіоналізму в Україні, де присутні як 

традиційні, так і нові ідентичнісні моделі та відповідні до них лояльності. 

Водночас, присутність соціальних груп “нових львів’ян” у м. Львові впливає 

на формування нового типу культури, а, відповідно, цінностей, 

ідентичностей та відповідних до них лояльностей. 

Третій тип кореляцій – між соціальними ідентичностями. Прикладом 

такого взаємозв’язку може бути опуклість релігійної ідентичності “греко-

католик” як ознака традиційної структури цінностей того чи іншого регіону 

та, водночас, опуклість ідентичності “ліберал-демократ”, що грунтується на 

сучасній системі цінностей. Водночас можемо припустити, що ті соціальні 

групи, які ідентифікують себе як “ліберал-демократи”, скоріш за все 

ідентифікуватимуть себе із більш ліберальними релігійними громадами, 

наприклад греко-католиками, протестантами тощо. 

Четвертий тип кореляцій у контексті “гібридного” регіоналізму – між 

лояльностями та соціальними підсистемами, на нашій схемі ці канали 

взаємозв’язків зображені як “простріли”. Припустімо ситуацію, коли органи 

регіонального самоврядування ініціюють створення окремої територіальної 

громади (надалі – ОТГ), яка має об’єднати мешканців малого міста і жителів 

сіл, що розташовані навколо нього. У цьому випадку може бути так, що 
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жителі кожного із зазначених населених пунктів у цілому є лояльними до 

новостворюваної ОТГ як підсистеми, однак ще не ідентифікують себе з нею. 

Оскільки, такі кореляції є двосторонніми, то створена ОТГ матиме вплив на 

підтримування відповідного рівня лояльності її жителів через оптимізацію 

розподілу фінансування у регіоні, через покращення благоустрою території 

тощо. 

П’ятий тип кореляцій – між ідентичностями та соціальними 

підсистемами. Представники старшого покоління, які дотримуються 

традиційних сімейних цінностей на основі християнських традицій 

підтримують місцевий бізнес із розвитку мережі сучасних геріатричних 

центрів, що спеціалізуються на догляді старших людей з опертям на 

мінімальну допомогу з боку їхніх родин. Водночас, ці центри максимально 

враховують християнські традиції із милосердя та допомоги нужденним. 

Шостий тип кореляцій – між соціальними підсистемами регіону: 

Представники окремої територіальної громади, що об’єднує декілька 

карпатських сіл, взаємодіють з іноземними інвесторами та їхніми найманими 

працівниками, які розвивають сучасне фермерське господарство у їхньому 

регіоні. Водночас, “нові” фермери роблять значний внесок у соціально-

економічний розвиток громади. 

Отже, на основі вище представленого, можемо підсумувати наступне. 

Для створення авторської соціологічної моделі ймовірної взаємодії 

соціальних ідентичностей та відповідних до них групових лояльностей в 

сучасному українському суспільстві було застосовано теорію морфогенезу 

М. Арчер. Ця теорія, на нашу думку, дозволяє адекватно синтезувати 

діалектичну взаємодію головних компонентів будь-якого соціуму – 

“структур” та “агентів”, зокрема, надає можливість виконати моделювання 

різних типів кореляцій між ними як в контексті певного виокремленого 

часового проміжку, так і у ширшій хронологічній перспективі. 

Емерджентність структур та агентів, згідно з обраною нами теорією, 

дозволяє розглядати їх як генеруючі механізми, що, з одного боку 
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взаємовпливають один на одного, а, з іншого – характеризуються відносними 

автономністю та тривалістю у часі. 

З урахуванням наших дослідницьких завдань, також було здійснено 

моделювання ймовірних кореляцій між соціальними ідентичностями та 

відповідними до них груповими лояльностями у контексті формування 

регіоналізму та регіонів в сучасній Україні. Для цього було синтезовано 

ознаки як “традиційного”, так і “нового” регіоналізмів, оскільки ми 

припускаємо, що в сучасній Україні існує “гібридний” регіоналізм, що 

поєднує обидва типи, зазначених вище. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

У другому розділі дисертації під назвою “Концептуалізація 

взаємозв’язку соціальних ідентичностей та групових лояльностей в 

українському соціумі в умовах суспільних перетворень” ми здійснили 

означення суспільно-історичного контексту формування ієрархій соціальних 

ідентичностей та відповідних до них групових лояльностей громадян 

України. Для цього було проведено дескриптивний аналіз основних теорій, 

виокремили переваги та недоліки їхніх положень. З огляду на це за основу 

було обрано найбільш релевантну щодо нашого дослідження теорію 

множинних модерностей Ш. Айзенштадта, так як її засади допускають 

різноспрямованість розвитку посткомуністичних країн, якою, зрештою, і є 

Україна. Також ми виокремили три головних ознаки соціально-історичного 

контексту сучасного українського суспільства, що уможливить пояснення 

поліваріантності ідентичнісно-лояльнісних взаємодій: “навздогінна 

модернізація”; транзиція замість трансформації; тягар історичних спадщин 

різних географічних частин України. Результатом таких протиріч є те, що 

можемо спостерігати рух, при цьому малопомітні перетворення, внаслідок 
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чого пожинаємо плоди ідентифікаційно-лояльнісної амбівалентності, 

подвійної інституціоналізації, зрештою сепаратистські настанови мешканців 

на Півдні та Сході країни і воєнні дії у цих регіонах. На додаток до теорії 

множинних модерностей, яку ми застосували для інтерпретації суспільно-

історичного контексту формування соціальних ідентичностей та відповідних 

до них групових лояльностей, ми також використали теоретичні положення 

теорії морфогенезу М. Арчер. Біангуляція зазначених вище теорій 

уможливила виконання авторського соціологічного моделювання ймовірних 

кореляцій між соціальними ідентичностями та відповідними до них 

груповими лояльностями в українському суспільстві, що трансформується, 

як у загальнонаціональному, так і в регіональному контекстах із урахуванням 

темпоральної перспективи.  

Наступним важливим аспектом дослідження є компаративний аналіз 

емпіричних досліджень із зазначеної проблематики, про що йтиметься у 

першому пункті наступного розділу дисертації.  
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РОЗДІЛ 3.  

РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ 

СОЦІАЛЬНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ І ГРУПОВИХ ЛОЯЛЬНОСТЕЙ В 

СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

3.1. Порівняльний аналіз емпіричних досліджень щодо формування та 

взаємодії соціальних ідентичностей і групових лояльностей  

До сьогодні найбільш фундаментальною працею про регіоналізм в 

Україні можна вважати монографію вітчизняних соціологів – О. Стегнія та 

М. Чурилова. Це дослідження є методологічно евристичним, оскільки його 

автори застосували так званий підхід “знизу”: Україна як постсоціалістична 

країна досліджувалась не крізь призму загальноприйнятого регіонального 

поділу, а через вивчення впливу низки чинників, зокрема, суб’єктивного 

досвіду її громадян на регіоналізацію в Україні. Первинною одиницею 

регіональної структури України автори визначають макрорегіон як 

об’єднання декількох областей України за мережею критеріїв, а одиницею 

стратифікації обирають область. Щодо методологічних аспектів масштабного 

дослідження регіоналізму вище згадуваними авторами, то спочатку ними 

було виокремлено критерії визначення регіону, які є наступними: 

– відмінності в історичному розвитку; 

– мовні відмінності; 

– конфесійні відмінності; 

– рівень економічного розвитку; 

– відмінності в політичних орієнтаціях та соціальній поведінці [83, 

c.  6].  

Оскільки для авторів монографії регіон асоціюється із певною 

соціально-територіальною спільнотою, яка є носієм суб’єктивного досвіду, 

ідентифікацій, ціннісних орієнтацій та зразків поведінки [83, c. 5], далі, 

відповідно до соціально-демографічної структури українського суспільства 
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та з урахуванням чинників формування суб’єктивного світу людей, 

О. Стегній та М. Чурилов скомпонували одинадцять блоків показників для 

виокремлення макрорегіонів (тих чи інших кластерів областей): 

1. Показники етнодемографічної структури населення, які 

безпосередньо корелюють з ціннісними орієнтаціями особистості; 

2. Показники соціально-професійних груп населення; 

3. Показники міри розвиненості сімейно-господарської структури; 

4-5. Показники міри розвитку трудових колективів; 

6. Показники соціально-регіональної структури територіальної 

спільноти; 

7. Показники природно-кліматичних умов територіальної спільноти; 

8. Показники рівня економічного розвитку територіальної спільноти; 

9. Показники рівня соціального розвитку територіальної спільноти; 

10. Ознаки, які описують міру доступності культурних цінностей 

населенню; 

11. Ознаки, які характеризують міру забезпечення народного 

господарства територіальної спільноти трудовими ресурсами і рівень 

зайнятості населення в суспільному виробництві [83, c. 15–17]. 

Після комплексного різнопланового опрацювання отриманих 

показників за допомогою процедур факторного та кореляційного аналізу 

були обчислені підсумкові ознаки на підставі набору первинних 

статистичних показників: 

– національні і культурні особливості;  

– рівень добробуту населення;  

– міра доступності для населення культурних цінностей;  

– рівень промислового розвитку областей;  

– тип соціально-демографічної поведінки населення області[83, c. 20]. 

У просторі цих п’яти підсумкових ознак на підставі кластерного 

аналізу О. Стегній та М. Чурилов виокремили наступні макрорегіони: 

1. Північний регіон: Київська, Житомирська, Чернігівська області. 



104 

 

2. Центральний регіон: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, 

Черкаська області. 

3. Північно-Західний регіон: Волинська, Рівненська, Хмельницька 

області. 

4. Південно-Західний регіон: Закарпатська, Чернівецька області. 

5. Західний регіон: Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська 

області. 

6. Північно-Східний регіон: Харківська, Сумська області. 

7. Південно-Східний регіон: Дніпропетровська, Запорізька області. 

8. Східний регіон: Донецька, Луганська області. 

9. Південний регіон: Одеська, Миколаївська, Херсонська області. 

10. Крим: Автономна республіка Крим [83, c. 23]. 

Для нашого дослідження досвід О. Стегнія та М. Чурилова є важливим, 

оскільки це є чи не єдина на сьогодні спроба конструювання регіонів за 

напрямом руху “знизу-вверх”. Однак і надалі залишилося відкритим 

дослідницьке запитання, наскільки той чи інший виокремлений ними регіон є 

надійним у порівнянні до інших.  

За останні роки опубліковано низку праць українських та зарубіжних 

авторів, присвячених емпіричному дослідженню ідентичностей в Україні у 

період до та після Євромайдану. Маємо на увазі найновіші публікації 

Н. Погорілої, колективу київських соціологів О. Злобіної, Н. Костенко та 

М. Шульги, В. Кулика, роботи закордонних авторів – О. Онух, Г. Гейла, 

Г. Саса, Д. Арела, Л. Баррінгтона, О. Шевель, Дж. Поп-Елечса, 

Дж. Робертсона, Е. Лакнер, Е. Джуліано, які піднімають актуальні для 

України питання самовизначення.  

Не зважаючи на достатній рівень напрацювань у царині іденичнісної 

проблематики, про що було зазначено у першому розділі дисертації, перед 

дослідниками щоразу виникає методологічна та теоретична головоломки 

щодо того, як найбільш коректно вивчати/ вимірювати ідентичнісний 

репертуар громадян України. Це, на нашу думку, стосується не тільки 
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визначення ієрархії соціальних ідентичностей жителів країни, а й їхнього 

змістового наповнення. З метою вирішення цієї проблеми свої наукові 

зусилля об’єднали О. Онух, Г. Гейл, Г. Сас, Дж. Поп-Елечс, Дж. Робертсон, 

Е. Лакнер, Е. Джуліано, В. Кулик, перед якими постала низка завдянь, 

зокрема: виокремити найбільш релевантні показники для дослідження 

ідентичностей; з’ясувати роль мовної, національної та етнічної ідентичностей 

у формуванні політичних преференцій та практик у регіональному вимірі; 

визначити, які соціальні ідентичності актуалізуються серед громадян України 

у період збройного конфлікту на її території. Результати теоретичних та 

емпіричних напрацювань вище перелічених авторів були представлені у 

спеціальному виданні журналу “Post-Soviet Affairs”, яке складається з 

чотирьох розділів. Перші три розділи присвячені результатам емпіричних 

досліджень щодо того, як змінювалися соціальні ідентичності громадян 

України у період з 2014 року і до сьогодення; які військові дії відобразилися 

на ідентичнісному репертуарі постраждалих громадян України, а саме 

внутрішньо переміщених осіб та тих, хто залишився у регіоні зіткнення. У 

четвертому розділі видання представлені теоретичні рефлексії Д. Арела, 

О. Шевель та Л. Баррінгтона на публікації емпіричного характеру, які 

зробили важливий внесок у розуміння політики ідентичностей в Україні. 

Перш ніж приступити до дескрипції найновіших праць із обраної нами 

тематики, варто зазначити, що найбільш трендовими дослідженнями серед 

зарубіжних соціологів є ті, які стосуються етнонаціональних та 

етнолінгвістичних ідентичностей. Підтвердженням цієї тези є опублікована 

нещодавно праця О. Онух та Г Гейла, які наголошують на багатовимірності 

етнічності. Зокрема вони стверджують, що українська етнічність є найбільш 

зрозумілою з точки зору чотирьох різних показників, кожен з яких 

відображає відмінні зв’язки із соціальним світом і отже, впливають на 

формування політичних поглядів та поведінку респондентів [142, c. 81]. Що 

стосується методології дослідження етнічної приналежності мешканців 

України, автори запропонували чотири виміри етнічності: 
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– індивідуальні мовні преференції (мова навчання); 

– індивідуальні мовні практики (мова спілкування на роботі); 

– етнолінгвістична ідентичність (заявлена рідна мова); 

– національність [141; 142, c. 81]. 

Одним із завдань, яке ставили перед собою науковці, було дослідження 

ступеню схожості українців та росіян у плані цінностей та поведінки. Вибір 

саме цих національних груп є очевидним, оскільки порівнювали 

представників титульної нації, з одного боку, та репрезентантів найбільшої 

етнічної групи в Україні, з іншого. Для цього респондентам було 

запропоновано скористатись одинадцятибальною шкалою для оцінки 

ступеню подібності. Згідно отриманих результатів 72% респондентів 

зазначили, що “українці” та “росіяни” більше схожі між собою і лише 2% 

визнали абсолютну несхожість у ціннісно-поведінкових аспектах. Висновки, 

яких дійшли автори, полягають у тому, що українське суспільство є 

розділеним в етнічному контексті, однак кордони цього поділу є значною 

мірою розмитими. Ця розмитість, на думку О. Онух та Г. Гейла, існує у 

чотирьох вимірах: вимір індивідуальних мовних преференцій, вимір мовної 

інтеграції, вимір етнолінгвістичної ідентифікації та вимір національної 

приналежності. Найбільш вагомим фактором диференціації в Україні є 

етнолінгвістична ідентифікація, а ставлення до мовної політики міцно 

формується за всіма чотирма аспектами ідентичності.  

Схожим за тематикою є дослідження, проведене Дж. Поп-Елечсом та 

Дж. Робертсоном [144]. Метою дослідження було з’ясувати зв’язок між 

етнонаціональними ідентичностями, лінгвістичними практиками та 

громадянською ідентичністю жителів Укрїни, з одного боку, й політичними 

преференціями, з іншого. Автори досліджували також те, як досвід революції 

та втрата частини українських територій вплинули на етнонаціональні 

ідентичності та політичні преференції громадян України. За типом це 

дослідження було панельним, тобто проводилось за єдиною програмою та 

вибіркою. Що стосується польового етапу дослідження, то він проводився у 
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два етапи: перший – у грудні 2012, другий – у червні 2015 рр. Під час першої 

хвилі дослідження за сприянням Українського центру економічних і 

політичних досліджень імені О. Разумкова було опитано 1800 респондентів із 

24 областей України, АРК та м. Києва. Друга хвиля опитування проводилась 

у червні 2015 р. Вибірка становила 1475 осіб, 924 респонденти були із 

попередньої хвилі. Що стосується окупованих РФ АРК та окремих районів 

Донецької й Луганської областей, то тут не вдалося опитати жодної людини. 

Щодо методології дослідження ідентичностей в Україні, автори обрали три її 

виміри, які були відображені у ключових запитаннях до респондентів. Перше 

запитання стосувалося етнонаціональної приналежності опитаних. В обох 

хвилях дослідження приблизно 90% громадян України ідентифікували себе 

як “українці” і лише близько 8% назвали свою етнонаціональну ідентичність 

“росіянин”. Друге питання стосувалося лінгвістичних практик громадян 

України, точніше мови спілкування вдома. Як і передбачали автори, 

етнонаціональна ідентичність лише частково корелює із мовою 

повсякденного спілкування респондентів, адже більше 30% опитаних, які 

визнали себе українцями, зазначили, що мовою спілкування вдома є 

російська, ще 21% людей відповіли, що спілкуються і українською, і 

російською мовами. Решту опитаних були україномовними. Якщо ж брати до 

уваги мовні практики вдома громадян України, то у 2012 р. частка 

україномовних становила приблизно 49%, а у 2015 р. – приблизно 48%. 

Частка тих, хто використовує для домашнього вжитку і українську, і 

російську мови становила близько 18-19%% в обидві хвилі. Що ж стосується 

російськомовних мешканців України, то їхня частка у 2012 р. становила 

приблизно 28%, а у 2015р. – 30%. Третє питання, яке ставили респондентам, 

стосувалося громадянської ідентичності: людям було запропоновано 

ідентифікувати свою Батьківщину. Приблизно 75% респондентів із першої 

хвилі назвали своєю Батьківщиною Україну, станом на 2015 р. ця кількість 

збільшилась до 90%; тих, хто вважав своєю Батьківщиною СРСР було 

приблизно 15% у 2012р. і близько 5% – у 2015р. Росію вважали 
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Батьківщиною приблизно 1-2%% у першій і другій хвилях відповідно. Для 

дослідження політичних преференцій громадян України, автори зосередили 

увагу на двох важливих аспектах – мовній політиці та зовнішньополітичних 

орієнтирах, представлених такими змінними як: мова спілкування 

чиновників в Україні; статус російської мови в Україні; ставлення громадян 

України до інтеграції з Європейським Союзом; ставлення громадян України 

до інтеграції з країнами Митного Союзу. Результати досліджень 

продемонстрували високий рівень кореляції між мовними практиками та 

політичними настановими громадян України, натомість етнічна 

приналежність людей та визнання ними Батьківщиною тієї чи іншої держави 

слабше впливають на зміну політичних преференцій. Хвиля опитувань у 2015 

р. показала стрімке падіння кількості прихильників Митного Союзу і 

збільшення підтримки асоціації з Європейським Союзом держав. Також 

автори відзначили падіння настанов щодо визнання російської мови 

державною у 2015 р. порівняно із 2012 р. Отже, підсумок двох хвиль 

дослідження полягає у тому, що головні відмінності в межах України 

зберігаються на основі різних етнонаціональних ідентичностей та мовних 

практик, що підтвердило висновки, до яких дійшли О. Онух та Г. Гейл. 

Водночас Дж. Поп-Елечс та Дж. Робертсон закцентували на відносній 

стійкості “ефекту ідентичності” щодо політичних вподобань та практик 

респондентів. На жаль, дослідники не врахували регіонального виміру в 

аналізі результатів дослідження.  

Етнонаціональна ідентичність громадян України стала сферою 

дослідження вітчизняного політолога, історика, провідного наукового 

співробітника Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені 

І.Ф. Кураса НАН України В. Кулика. Вчений здійснив аналіз трьох хвиль 

опитування 2012 р. (1773 респонденти), 2014 р. (1868 опитаних), 2017 р. 

(2040 респондентів) на предмет виявлення динаміки етнонаціональних 

ідентичностей громадян України. Він є одним із небагатьох вчених в Україні, 

хто фрагментарно застосував категорію “групова лояльність” у контексті 
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обгрунтування важливості лінгвістичного виміру для розуміння 

етнонаціональної ідентичності жителів України. З цього приводу автор 

зазначає, що “декларування особою рідної мови не стільки свідчить про її 

комунікативну компетенцію чи практику, скільки про лояльність до певної 

соціальної групи” [135, c. 123]. Це означає, що етнолінгвістичні ідентичності 

та мовні практики можуть відрізнятися між собою. Наприклад, респонденти, 

етнонаціональна ідентичність яких – “українець/ ка” можуть вважати рідною 

мовою українську (етнолінгвістична ідентичність), але розмовляти у 

повсякденні російською (мовні практики). Однак подальшої 

операціоналізації у контексті соціальних ідентичностей феномен групової 

лояльності так і не набув. У результаті проведення масштабного 

соціологічного дослідження В. Кулик дійшов наступних висновків: 

– через роки після Євромайдану та російської агресії на Сході України 

відбулися відчутні зміни в ідентифікаційних моделях, мовних практиках та 

настановах щодо мовної політики в країні; 

– громадяни України стали більш рішуче відмовлятися від російських 

етнонаціональної та лінгвістичної ідентифікацій на користь українського чи, 

принаймні, україно-російського ототожнення; 

– навіть російськомовні українці, які не перейшли на спілкування 

українською мовою у повсякденному житті, стали проявляти дедалі більший 

попит на україномовний продукт; 

– українці частіше висловлюють свої вимоги щодо впровадження і 

популяризації української мови в усіх секторах соціального життя країни 

[135, c. 134–135]. 

Водночас, автор зазначає про існування гібридної ідентифікації як 

проміжного стану між чітко визначеними ідентичностями та встановленими 

чи набутими. Багато людей вперше додають нову ідентифікацію до вже 

існуючої, позиціонуючи її надалі як ключову складову їхнього самовідчуття. 

Незважаючи на усе вище зазначене, В. Кулик підводить нас до висновку про 

те, що в Україні відбуваються процеси де-русифікації “знизу-вгору”. У 
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зв’язку із цим В. Кулик наголошує на тому, що перед дослідниками стоїть 

завдання з’ясувати змістове наповнення ідентичностей. Адже, як ми вже 

зазначали у попередніх розділах дисертації, одна і та ж ідентичність за 

номінацією може володіти різними сенсами. 

Також, необхідно зазначити, що незважаючи на репрезентативність 

вибірок описних нами обстежень, недосяжними для дослідницького ока 

залишаються ті частини Донецької та Луганської областей, які вийшли з-під 

контролю України, а також АРК. Не можемо не відзначити того факту, що 

Україна як держава переживає непрості часи своєї історії: більш детально 

про суспільно-історичний контекст формування соціальних ідентичностей та 

групових лояльностей ішлося у другому розділі дисертації. У зв’язку з цим 

зазначимо, що будь-які економічні чи політичні кризи та війни – це 

предиктори порушення рівноваги соціального життя загалом та 

ідентичнісних моделей зокрема. За таких умов відстежити зміну репертуару 

ідентичностей особистості емпірично – достатньо складно, особливо у тих 

частинах країни, які є підконтрольними урядам псевдореспублік. Однак, 

дослідницька група у складі англійського політолога Г. Саса та німецького 

соціолога Е. Лакнер [147] ставлять перед собою таке завдання. Автори 

спробували відповісти на питання, чи фізична та політична дистанція між 

двома частинами Донбасу – підконтрольної Києву та тієї, що увійшла до 

складу самопроголошених ДНР/ ЛНР, якимось чином позначилась на 

ідентичностях та атитюдах місцевого населення. Польовий етап опитування 

проводив Центр східноєвропейських та міжнарожних досліджень наприкінці 

2016 року. Дослідження було спрямовано на чотири категорії респондентів: 

мешканців Донецької та Луганської областей підконтрольних Києву (1200 

осіб); людей, які декларували себе як “громадяни Донецької чи Луганської 

республік” (1200 респондентів); внутрішньо переміщені громадяни України 

(999 осіб); категорія населення України, що виїхала із зони бойових дій до 

Росії (1007 осіб). Щодо методології дослідження, то у якості змінних автори 

використали два запитання до респондентів: по-перше, “Чи відчуваєте Ви 
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себе…” із певним набором відповідей – “більше українцем, ніж колись”, 

“більше росіянином, ніж колись”, “ще більше ніж колись і українцем, і 

росіянином”; по-друге, питання “Яка самоідентифікація є важливою для Вас 

сьогодні” із широким спектром відповідей, що містив у собі п’ятнадцять 

варіантів, які включали етнонаціональну ідентичність, етнолінгвістичну 

ідентичність, регіональну ідентичність.За результатами дослідження 

чотирьох вище зазначених категорій респондентів на предмет ймовірної 

трансформації їхніх ідентичнісних моделей, Г Сас та Е. Лакнер дійшли до 

наступних висновків: 

– військове протистояння на Сході України не можна вважати 

визначальним фактором зміни ідентичнісного репертуару населення цього 

регіону; 

– найбільш опуклою серед мешканців Донецької та Луганської 

областей підконтрольних Києву і внутрішньо переміщених громадян із 

Східного регіону залишається громадянська ідентичність із формулюванням 

“громадянин України”; 

– значне послаблення громадянської ідентичності внаслідок воєнних 

дій автори спостерігали у середовищі тих, хто декларували себе як 

“громадяни Донецької чи Луганської республік” та серед переселенців до 

Російської Федерації; 

– змінні “рідна мова” та значною мірою “мовні практики” корелюють із 

громадянською ідентичністю, водночас і моно-, і двомовні респонденти 

переважно ідентифікували себе як “більше українець, ніж колись” 

(етнонаціональна ідентичність); 

– щодо релігійної приналежності, то вона корелювала із 

етнонаціональною ідентичністю: наприклад, прихильники Православної 

церкви Московського патріархату менш схильні обирати ідентичність 

“українець” і, швидше за все, ідентифікують себе як “і українець, і росіянин” 

або “більше росіянин”; 
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– кореляція між змінними демографічного та соціально-економічного 

блоку та громадянською ідентичністю в цілому є несуттєвою [147, c. 153].  

Для порівняння проаналізуємо роботу американської дослідниці 

Е. Джуліано, яка зазначає, що сепаратистські настанови не були 

домінуючими серед мешканців Донбасу і лише третина опитаних у Донецьку 

та Луганську підтримали від’єднання від України [131, c. 158]. Однак саме у 

цих областях була сконцентрована найбільша частка прихильників парціації 

з-поміж інших південних та східних областей країни. Метою дослідження 

авторки було виявити взаємозв’язок між етнічною ідентичністю та 

політичними настановами мешканців міст Донецька та Луганська за станом 

на 2014 р. Е. Джуліано використала емпіричну базу даних опитування 

громадської думки, проведене Київським міжнародним інститутом соціології 

у квітні 2014 р. та базу даних з інтерв’ю місцевих жителів під час акцій 

протесту у Луганську і Донецьку, записаних на YouTube, відео Vice News, а 

також проаналізувала статті українських, російських та західних журналістів 

із зазначеної проблематики та офіційні заяви і документи сепаратистських 

організацій на Донбасі. Аналіз даних здійснювався Е. Джуліано на основі 

шести змінних (незалежність/ сепарація від України; федеративний устрій в 

Україні; статус російської мови в Україні; ставлення до силової структури 

“Беркут”; протидія виникненню радикального націоналізму; настанови щодо 

вступу України до Митного Союзу чи Європейського Союзу) з урахуванням 

етнічної приналежності респондентів (“етнічні українці”, “етнічні росіяни”, 

“представники і українського, і російського етносу”/ так звана “гібридна 

ідентичність”) [131, c. 160]. Кількість опитаних становила 3232 респонденти, 

які репрезентували вісім південно-східних областей України, з них 807 

опитаних – з Донецької та Луганської областей, решта 2425 осіб – жителі 

Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Харківської та 

Херсонської областей. У результаті застосування кількісно-якісної 

біангуляції Е. Джуліано дійшла таких висновків: 
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– найбільшою категорією мешканців Донецької та Луганської 

областей, які підтримали сепаратистські та проросійські сили, були люди 

старшого покоління, яким, на думку дослідниці, так і не вдалося позбутися 

ностальгії за радянським минулим; 

– якщо розглядати підтримку мешканців досліджуваного регіону 

від’єднавчих процесів крізь призму етнічної приналежності, то результати 

опитувань продемонстрували, що серед прихильників проросійського 

вектору розвитку Донбасу були носії усіх трьох етнічних ідентичностей – і 

української, і російської, і “гібридної” із кількісною перевагою представників 

російської етнічної групи. Це, на думку авторки, свідчить про відчутну 

кореляцію між етнічною приналежністю респондентів та їхніми політичними 

настановами; 

– що стосується мотивів підтримки сепаратистських дій на Сході 

України, то їх можна скомпонувати у щонайменше дві групи за критерієм 

очікувань мешканців зазначених областей: з одного боку – сепаратистські 

активісти та учасники мітингів, які позиціонували себе як палкі захисники 

російської мови в Україні та прихильники вступу до Митного Союзу з Росією 

й іншими країнами-учасницями; з іншого боку – група звичайних місцевих 

жителів, які у такий спосіб (маємо на увазі підтримку проросійського курсу) 

прагнули вирішити власні соціально-економічні проблеми, вважаючи 

недостатньою фінансову підтримку їхнього регіону Центром і побоюючись 

погіршення економічного становища мешканців регіону за умови вступу до 

Європейського Союзу [131, c. 174–175]. У зв’язку із цим авторка вважає, що 

будь-якому досліднику із зазначеної проблематики слід уникати гучних заяв 

щодо “виключного” впливу мешканців Донбасу із етнонаціональною 

ідентичністю “росіянин” на проросійську політику у регіоні, оскільки серед 

етнічних росіян Донецької та Луганської областей також були розбіжності 

щодо сепарації. 

Не зважаючи на колосальну роботу дослідниці, ми все ж не отримали 

однозначної відповіді на ключове запитання щодо вкоріненості чи 
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ситуативності ідентичнісних моделей мешканців Донецької та Луганської 

областей, які, очевидно, уможливили від’єднання частини української 

території. 

Теоретичні узагальнення вище описаних досліджень, здійснив у своїй 

публікації представник українських студій у Канаді Д. Арел. Ключовою 

тезою ученого є те, що незважаючи на все більшу українізацію країни, 

геополітичні орієнтації її громадян, їхня етнічна та етнолінгвістична 

ідентифікації все ще виступають важливими предикторами поляризації 

України. Результати досліджень, на які посилається автор, все ж свідчать про 

те, що частка тих, хто ідентифікував себе як “і українець, і росіянин”, 

“більше росіянин” чи “росіянин” зменшилась до 12,4% у 2017 р.  порівняно із 

2012 р., коли ця частка становила 23,1%. Щоправда у цих висновках відсутня 

інформація про рівень поширення російської етнонаціональної ідентичності в 

окупованому РФ Криму, де була найбільша концентрація самодекларованих 

росіян перед Євромайданом. Не зважаючи на це, на територіях, що 

контролюються Україною, кількість людей з російською етнонаціональною 

ідентичністю серйозно зменшилась [120, c. 187]. 

Ще один висновок, зроблений Д. Арелом, стосується ролі мовного 

питання у реідентифікаційних процесах. Оскільки етнічна реідентифікація 

відбувається паралельно із переосмисленням рідної мови, тобто все більше 

етнічних росіян та українців в Україні вважають українську рідною, то 

питання щодо мови стало релевантним інструментом для вимірювання 

етнонаціональної ідентичності. Водночас мовне питання більшою мірою 

розділило людей, ніж національна приналежність. Зокрема, не настільки 

сильно протиставляє громадян України мова щоденного вжитку, як їхнє 

ставлення до її статусу в країні. Однак дещо іншої позиції щодо показників 

вимірювання етнонаціональних ідентичностей дотримується американська 

дослідниця О. Шевель, яка вважає, що поняття рідної мови часто може бути 

потрактованим респондентом неоднозначно і не може бути релевантним 

засобом дослідження ідентичності. Натомість учена пропонує обирати 
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змінну “мова спілкування вдома”, яка могла б краще охарактеризувати мовну 

ідентичність опитаних [149, c. 184]. Слушне зауваження з цього приводу 

робить Л. Баррінгтон, який анонсує назріле дослідницьке питання щодо того, 

чи може мова бути мірилом ідентичності, чи краще її застосовувати як 

контрольну змінну разом із показниками соціально-демографічного блоку 

[121, c. 181]. 

Ієрархічну модель соціальних ідентичностей громадян України з 

акцентом на Центральному регіоні досліджувала вітчизняний соціолог 

Н. Погоріла. Вона зазначає, що в Україні існує цивілізаційний розкол на 

Центрально-Західну частину із європейським типом соціальних зв’язків та на 

Південно-Східну – з акцентом на урбанізаційних та індустріалізаційних 

процесах. У зв’язку з цим, на думку дослідниці, існує два типи національної 

ідентичності: “державницько-національна”, яка конституюється визнанням 

себе громадянином цієї держави; “етнонаціональна ідентичність” – заснована 

на пам’яті про свою вкоріненість на певній території, на своїй етнічності та 

специфічній культурі [143, c. 25]. Авторка проаналізувала відповіді 

респондентів на питання про те, з ким вони себе ідентифікують, і виявила, 

що впродовж 2000-2016 рр. найопуклішою була громадянська ідентичність 

(35-60% відповідей), локальна ідентичність була другою за популярністю 

серед опитаних (приблизно 30%), регіональну ідентичність обрали 5-7% 

опитаних, етно-національну – 2-3% [143, c. 26]. Водночас, було помічено 

стійке зростання громадянської ідентичності у 2005 р., менш помітне 

зростання – у 2014 р. Міжрегіональні відмінності були статистично 

значущими і продемонстрували найвищий рівень національної ідентичності у 

Галичині, а найнижчий – в АРК. Незважаючи на регіональний контекст двох 

моделей національної ідентичності, запропонованих Н. Погорілою, авторка 

закцентувала свою увагу на Центральному регіоні України, який поділено на 

дві частини: Північна частина складалася з Житомирської, Чернігівської, 

Київської та Сумської областей; до Центральної частини увійшли 

Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Полтавська та Кіровоградська області. 
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Авторка зазначає, що досліджуваний нею регіон є доволі неоднозначним, про 

що свідчить ідентичнісний розкол між міським та сільським населенням цієї 

території. Якщо розглядати Центральний регіон крізь призму національних 

ідентичностей, то виявляється, що впродовж 2000-2005 рр. національна 

ідентичність міського населення обох частин Центрального регіону ставала 

дедалі опуклішою, натомість серед сільського населення ця ідентичність 

посідала незмінні позиції у їхньому ідентичнісному репертуарі. Ситуація 

змінилась після 2010 р., коли міське населення центральної частини регіону 

та сільське населення обох підрегіонів менш активно обирали громадянську 

ідентичність, водночас серед міського населення Північного Центру ця 

ідентичність посилювалась [143, c. 27–28]. У підсумку, Н. Погоріла зазначає, 

що Центральний регіон України – не є чимось усередненим між Сходом та 

Заходом країни, як прийнято вважати, а насправді – це регіон із власною 

ідентичністю, що сформувалася під впливом історичних подій, ранніх спроб 

державобудування. Покликаючись на дослідження Н. Погорілої, можна 

виділити такі характеристики Центрального регіону: 

– що стосується впливу національної ідентичності жителів цього 

регіону на їхні політичні преференції та практики, то вони (мешканці) не 

схильні підтримувати радикальних політичних опонентів на виборах, 

водночас, є достатньо стійкими у своїх політичних лояльностях; 

– мешканці Центрального регіону є достатньо мобільними та 

консолідованими у процесах відстоювання геополітичних орієнтацій 

держави й у цьому питанні вони є близькими із представниками Західного 

регіону України; 

– сільське населення регіону швидко мобілізується на захист 

національних інтересів, однак воно є більш піддатливим щодо дезорієнтацій; 

– ідентифікація із державою Україна серед сільського населення 

актуалізується у залежності від зміцнення чи ослаблення впливу політичних 

сил, до яких вони лояльні; 
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– серед міського населення регіону, особливо його Північного 

субрегіону, спостерігається перманентне збільшення частки тих, хто обирає 

громадянську ідентичність; 

– найбільш специфічною є кореляція громадянської ідентичності та 

політичних преференцій: на відміну від, наприклад, Західного чи Східного 

регіонів, де національна ідентичність та мова повсякденного вжитку 

обумовлюють вибір кандидата у президенти (у цьому випадку В. Ющенка чи 

В. Януковича), у Центральному регіоні україномовні мешканці із найбільш 

опуклою національною ідентичністю голосують за В. Ющенка меншою 

мірою. Натомість, російськомовне населення центральних областей України 

із яскраво вираженою локальною ідентичністю голосувало за названого 

кандидата активніше, ніж в інших регіонах, де така ж категорія електорату 

обирала В. Януковича [143, c. 30–31]. Отже, за визначенням дослідниці, для 

мешканців Центрального регіону України притаманна змішана ідентичність, 

що викристалізувалась внаслідок модернізаційних розколів, специфіки 

соціальної структури, особливостей історичної спадщини.  

Для порівняння згадаємо про ще одне масштабне дослідження 

київських соціологів, які вивчали цивілізаційно-культурні відмінності 

громадян України у регіональному та хронологічному вимірах. Польовий 

етап опитувань відбувався у три хвилі – 2009, 2012, 2016 рр. Вибіркова 

сукупність становила 1800 осіб віком від 18 та старші. До уваги брали п’ять 

регіонів України – Західний, Центральний, Південний, Східний та Донбас 

(без самопроголошених ДНР/ ЛНР). Основними змінними, якими 

послуговувались соціологи, були питання щодо вступу країни у 

Європейський Союз та щодо практик соціального успіху як домінантної 

ознаки громадянського суспілства. Звичайно, дослідження охоплювали також 

показники, які стосуються інших сфер соціального життя, однак ми вважаємо 

за доцільне закцентувати увагу на тих результатах, які безпосередньо чи 

опосередковано є дотичними до нашого предметного поля. Саме з таких 

міркувань опишемо результати моніторингових досліджень на основі двох 
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вище зазначених змінних, які, на нашу думку, могли б бути релевантними 

для вимірювання змістового наповнення таких соціальних ідентичностей як 

національна чи громадянська. Отже дослідниками було виявлено, що 

паралельно із зростанням частки громадян України, які декларують своє 

бажання західноєвропейського поступу через вступ до Європейського Союзу, 

все ж зростає й частка противників асоціації. Окрім цього, дослідження 

практик досягнення соціального успіху в Україні як однієї із головних ознак 

розбудови громадянського суспільства та уявлень щодо аналогічних практик 

у країнах Заходу продемонстрували також певну неоднозначність. Адже, 

незважаючи на незначне зростання ролі інтелекту та здібностей у досягненні 

соціального успіху, достатньо стійкими є практики “обійти закон” чи 

“наявність впливових друзів та родичів” [81, c. 14–17]. Що ж стосується 

регіональних особливостей ціннісно-нормативної системи громадян України, 

то Західний та Центральний регіони продемонстрували тяжіння до цінностей 

європейського зразка, тоді як Південний, Східний регіони та Донбас – до 

цінностей східнослов’янських країн [81, c. 29]. Варто зазначити, що 25% 

опитаних не змогли визначитися з відповіддю на поставлене запитання. 

Таким чином, на основі вище зазначеного підсумуємо наступне: 

– сучасна політична ситуація в Україні значною мірою актуалізувала 

проблематику трансформацій ідентичнісних моделей її громадян, про що 

свідчать масштабні дослідження представників вітчизняної та зарубіжної 

соціологічних та політологічних спільнот; 

– аналіз останніх досліджень із окресленої нами проблематики свідчить 

про деякий ухил у бік вивчення етнонаціональних ідентичностей, тоді як 

ідентичнісний репертуар особистості містить у собі й інші її різновиди 

(більш детально це описано у першому розділі дисертації); 

– не зважаючи на те, що проблематику етнонаціональних 

ідентичностей громадян України можна вважати найбільш розпрацьованою, 

все ж її вимірювання здебільшого зводиться до побудови бінарних індексів із 

змінними щодо мови та етнічності. І тут мусимо погодитись із доречним 
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зауваженням Р. Брубейкера та Ф. Купера, які говорять про те, що “прості 

бінарні розуміння таких явищ, як етнічність та мова говорять нам мало про 

існування викристалізованих стійких ідентичностей” [125, c. 26]. Саме тому, 

на нашу думку, головним дослідницьким завданням для науковців є розробка 

найбільш релевантних показників, з допомогою яких можна було б 

різносторонньо вивчати/ вимірювати зміст тієї чи іншої соціальної 

ідентичності; 

– якщо брати до уваги регіональний вимір ідентичнісної проблематики, 

зазначимо, що більшість дослідників застосовують історично сформовану 

регіональну структуру України, яка апріорно будується за принципом 

“зверху-вниз”, за винятком згаданих вище О. Стегнія та М. Чурилова, які 

підійшли до моделювання регіонів України з урахуванням взаємодії 

комплексу чинників за принципом “знизу-вверх”; 

– проаналізовані нами дослідження проблем формування та 

функціонування соціальних ідентичностей громадян України, 

продемонстрували брак належних теоретичних та емпіричних напрацювань 

щодо феномену групових лояльностей, за винятком розробок харківських 

соціологів щодо організаційної та споживчої лояльностей (Див. Пункт 1.2. 

дисертації). 

З огляду на вище наведене вважаємо за доцільне розв’язати низку 

дослідницьких задач із врахуванням наступних стратегічних напрямів. 

1. З’ясування динамічних або статичних параметрів у формуванні 

ієрархії соціальних ідентичностей громадян України в контексті 

“навздогінної модернізації” щоб уможливити операціонально обгрунтовану 

кристалізацію їхніх найвпливовіших лояльнісних характеристик із 

подальшим аналізом особливостей кореляції між системами соціальних 

ідентичностей та різнозмістових групових лояльностей. 

2. Виконання емпірично обгрунтованого моделювання регіонів та їхніх 

зон в сучасній Україні відповідно до варіації значень тих чи інших 

показникових змінних соціальних ідентичностей і групових лояльностей у 
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матричному форматі, що уможливить укласти рейтинги ідентичнісно-

лояльнісних показників як у наскрізному порівняльному контексті, так і у 

хронологічній перспективі. 

3. Проведення емпіричної апробації моделі регіоналізації сучасної 

України О. Стегнія та М. Чурилова за допомогою контролюючих змінних 

взаємодії соціальних ідентичностей і групових лояльностей у різних 

контекстах з можливістю виконання порівняльного аналізу ступенів 

цілісності регіонів з подальшим відслідковуванням особливостей у 

“поведінці” ідентичнісно-лояльнісних комплексів мешканців регіонів, що 

відрізняються серед інших високими рівнями консолідації у широкій часовій 

перспективі. 

4. Виявлення структури регіонів України, яка грунтуватиметься на 

емпіричних показниках трьохвимірного простору взаємодії соціальних 

ідентичностей та відповідних до них групових лояльностей як мисленнєво-

діяльнісних актів індивідів у часовій перспективі. 

Для практично обумовленого розв’язання задач у рамках вище 

зазначених стратегічних напрямів ми обрали бази даних дослідницького 

проекту “Регіон, нація та інше: міждисциплінарне та міжкультурне 

переосмислення України” (університет Санкт-Галлен, Швейцарія). 

Опитування було проведено у 2013, 2015, 2017 рр. Генеральна сукупність в 

усіх трьох хвилях опитування формувалась дорослим населенням України у 

віці від 18 років та старшими. Вибіркова сукупність у 2013 та 2017 рр. 

складала 6000 респондентів, а у 2015 р. – 5942 респонденти. Вибірка була 

багатовимірною стратифікаційною, що також враховувала квоти для таких 

базових характеристик респондентів як стать, вік, а також параметри 

місцевостей проживання: області та АРК, тип і величина населених пунктів 

(з виокремленням м. Києва, м. Севастополя). Також ми використали бази 

даних п’яти хвиль міжнародного дослідження “Львів – Донецьк: 

соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій суспільних 

лояльностей”, проведених у 1994, 1999, 2004, 2010 та 2015 рр. (вибірка в 
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кожному з міст становила 400 респондентів, які репрезентували його 

населення у віці від 18 років і старше). 

Враховуючи евристичний потенціал вище представлених баз даних 

формулюємо наступні основні робочі гіпотези дослідження. 

Гіпотеза 1.1. Ієрархії соціальних ідентичностей громадян України у 

перспективі 2013, 2015, 2017 рр. є достатньо усталеними з високим рівнем 

опуклості національних, регіональних та локальних самовизначеностей. 

Гіпотеза 1.2. Кореляція ідентичностей та лояльностей громадян 

України у перспективі 2013, 2015, 2017 рр. в цілому є статистично значущою 

на високих рівнях. При цьому характеристики локальних та регіональних 

лояльностей потужно корелюють з локальною та регіональною 

ідентичностями, а національних – з національними самовизначеннями. 

Гіпотеза 2.1. Варіація соціальних ідентичностей та групових 

лояльностей відіграє активну роль у процесі поділу України на регіони та 

зони у різних порівняльних контекстах; при цьому найбільш рейтинговими є 

лінгвістичні лояльності, найменш ранговими є лояльності до 

макросоціальних систем, а національні, регіональні та локальні ідентичнісно-

лояльнісні комплекси займають серединну позицію в рейтингу.  

Гіпотеза 3.1. Регіони, викристалізовані в рамках моделі О. Стегнія та 

М. Чурилова, мають різні ступені цілісності, при цьому найбільш цілісними є 

Західний та Східний регіони, а найменш цілісним – Південний. 

Гіпотеза 3.2. У перспективі 1994, 1999, 2004, 2010, 2015 рр. 

ідентичнісно-лояльнісні комплекси жителів міст Львова та Донецька – 

важливих регіональних центрів відповідно на Заході та Сході України – 

активно відрізняються за параметрами, що описуються моделлю “старого” 

регіоналізму, проте різниця між ними є менш відчутною у рамках концепту 

“нового” регіоналізму. 

Гіпотеза 4.1. Трьохвимірний простір взаємодії соціальних 

ідентичностей та відповідних до них групових лояльностей як мисленнєво-

діяльнісних актів індивідів у часовій перспективі проявляє себе 
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найактивніше у контексті кристалізації регіонів та їхніх зон за участі змінних 

характеристик з національним наповненням, а менш активно – з локальним 

та регіональним змістом. 

Гіпотеза 4.2. Релігійні ідентичності та лояльності, рівно ж як і 

характеристики лояльностей громадян України до макросоціальних систем 

активно виконують роль показникових змінних у рамках кристалізації 

регіонів сучасної України. 

Емпіричну апробацію вищезазначених гіпотез ми виконаємо у 

наступному пункті третього розділу дисертації. 

 

 

3.2. Тенденції у формуванні та взаємодії соціальних ідентичностей та 

групових лояльностей у контексті регіоналізму в сучасній Україні 

 

Перейдімо тепер до емпіричної апробації сформульованих вище робочих 

гіпотез дослідження. Перша з них (Гіпотеза 1.1.) стосувалася ієрархій 

соціальних ідентичностей, що обумовлені тими чи іншими чинниками (Див. 

Таблицю 3.1.). 

 

Таблиця 3.1. 

 

Ієрархії соціальних ідентичностей громадян України (2013, 2015, 2017 рр.) 

(бази даних дослідницького проекту “Регіон, нація та інше: міждисциплінарне та 

міжкультурне переосмислення України” (університет Санкт-Галлен, Швейцарія)) 

 
Рей-

тинг 

2013 рік 2015 рік 2017 рік 

Ідентитет N M* Ідентитет N M* Ідентитет N M* 

1 
Жінка/ 

чоловік 
6000 4,71 

Жінка/ 

чоловік 
5942 4,71 

Жінка/ 

чоловік 
6000 4,76 

2 Член сім’ї 6000 4,61 Член сім’ї 5942 4,60 Член сім’ї 6000 4,64 

3 

Мешканець 

свого 

регіону 

6000 4,43 

Українець 

5942 4,50 

Мешканець 

свого міста/ 

села 

6000 4,53 

4 

Мешканець 

своєї 

місцевості 

6000 4,40 

Мешканець 

свого 

регіону 

5942 4,49 

Українець 

6000 4,53 

5 

Українець 

6000 4,31 

Мешканець 

свого міста/ 

села 

5942 4,48 

Мешканець 

свого 

регіону 

6000 4,47 
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Рей-

тинг 

2013 рік 2015 рік 2017 рік 

Ідентитет N M* Ідентитет N M* Ідентитет N M* 

6 

Представник 

свого 

покоління 

6000 4,31 

Представник 

свого 

покоління 

5942 4,24 

Представник 

свого 

покоління 

6000 4,26 

7 

Представник 

соціального 

класу 

6000 3,83 

Представник 

соціального 

класу 

5942 3,96 

Представник 

соціального 

класу 

6000 3,97 

8 

Представник 

певної 

професії/ 

фаху 

6000 3,70 

Представник 

певної 

професії/ 

фаху 

5942 3,85 

Представник 

певної 

професії/ 

фаху 

6000 3,79 

9 

Особа 

певних 

релігійних 

поглядів 

6000 3,45 

Особа 

певних 

релігійних 

поглядів 

5942 3,63 

Особа 

певних 

релігійних 

поглядів 

6000 3,74 

10 

Особа, що 

має певне 

хобі 

6000 3,16 

Особа, що 

має певне 

хобі 

5942 3,34 

Європеєць 

6000 2,88 

11 

Європеєць 

6000 2,74 

Європеєць 

5942 2,92 

Представник 

східносло-

в’янської 

спільноти 

6000 2,79 

12 

Представник 

східносло-

в’янської 

спільноти 

6000 2,74 

Представник 

східносло-

в’янської 

спільноти 

5942 2,72 

Росіянин 

6000 1,65 

13 
Росіянин 

6000 2,13 
Росіянин 

5942 1,62 
Представник 

іншої нації 
6000 1,53 

14 
Представник 

іншої нації 
6000 1,52 

Представник 

іншої нації 
5942 1,53 

 

* Середні значення за шкалою від 1 до 5, де 1 – категорично ні, 2 – скоріше ні, 3 – важко сказати, 4 – 

скоріше так, 5 – однозначно так. 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 

Очільний рейтинг в усіх трьох хвилях опитування належить гендерній 

ідентичності “жінка/ чоловік”. На другому місці у 2013, 2015, 2017 рр. – 

ідентичність малої групи “член сім’ї”. Національна ідентичність “українець/ 

ка” посідала третє місце у 2015 р., четверте місце – у 2017 р., п’яте місце – у 

2013 р. Регіональна ідентичність “мешканець свого регіону” мала третій 

рейтинг у 2013 р., четвертий – у 2015 р., п’ятий – у 2017 р. До п’ятірки 

найбільш опуклих ідентичностей увійшла також локальна ідентичність 

“мешканець свого міста/ села” – третє місце у 2017 р., четверте місце – у 2013 

р., п’яте – у 2015 р.  

До десятки найбільш рейтингових належали також такі ідентитети як 

“представник свого покоління” (6-те місце в усіх хвилях опитування), 

“представник соціального класу” (7-ме місце відповідно), “представник 

певної професії/ фаху” (8-ма сходинка), “особа певних релігійних поглядів” 
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(9-те місце). Десятий рейтинг належав ідентитетам “особа, яка має певне 

хобі” (2013, 2015 рр.), “європеєць” (2017 р.). 

Таким чином гіпотеза верифікована частково, оскільки домінуючими у 

рейтингу були рольові ідентичності відповідно до статевої та сімейної 

приналежності. Проте, також достатньо опуклими виявились локальна, 

регіональна та національна ідентичності, які незмінно розташовувались у 

п’ятірці найбільш рангових впродовж трьох хвиль опитування. 

Із урахуванням того, що в нашому дослідженні ми вивчаємо соціальні 

ідентичності та групові лояльності у їхній дихотомічній взаємодії, ми 

прийняли управлінське рішення брати до уваги тільки ті ідентичності, які у 

базах даних проекту “Регіон, нація та інше: міждисциплінарне та 

міжкультурне переосмислення України” були доповнені відповідними до них 

лояльностями. Таким чином у наш науковий обіг увійшли наступні 

ідентичності: 

– локальна (мешканець свого міста/ села); 

– регіональна (мешканець свого регіону); 

– національна (українець); 

– релігійна (особа певних релігійних поглядів). 

Емпіричний потенціал вище згаданої бази даних уможливив також 

дослідження одного випадку “прострілу”, коли лояльність до соціальної 

системи, а відповідно, до її підсистем, формується напряму, оминаючи пояс 

ідентичностей (Див. Рис. 2.1). Прикладом слугувала лояльність до Росії як 

соціальної системи у контексті її наближеності/ віддаленості до України.  

Враховуючи вище наведене, ми виконали операціональне 

моделювання-конструювання структур змінних характеристик (факторів та 

показників), що уможливлять емпіричну апробацію базових робочих гіпотез 

дослідження, розроблених у першому пункті Розділу 3. Ці моделі 

складаються з наступних принципових складових:  
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– характеристики респондентів опитування за параметрами соціальних 

ідентичностей та групових лояльностей (показникові змінні, їхні зв’язки є 

модельовані стрілками у правосторонньому напрямі (Див. Рис. 3.1.–3.5.); 

– області проживання респондентів, а також АРК, м. Севастополь і 

м. Київ (факторна змінна, її вплив на показники є модельований стрілками у 

лівосторонньому напрямі). 

 

Рис. 3.1. Модель №1. Зв’язки факторної змінної “області проживання респондентів, а 

також АРК, м. Севастополь і м. Київ” та показникових змінних локальної ідентичності та 

відповідних до неї лояльностей 

Джерело: розроблено автором. 

 

Експлікація: 

   змінні, які вимірювалися у 2013, 2015, 2017 рр. 

   змінні, які вимірювалися у 2013, 2017 рр. 

1.0 – локальна ідентичність: відчуття себе мешканцем своєї місцевості 

1.1 – локальна лояльність: відчуття суму за містом/ селом проживання у час тривалої 

відсутності 

1.2 – локальна лояльність: відчуття гордості за своє село/ місто 

1.3 – локальна лояльність: відчуття себе частиною міста/ села проживання 

1.4 – локальна лояльність: бажання виїхати з міста/ села проживання (змінна у реверсі) 

1.5 – локальна лояльність: прагнення проживання у рідному місті/ селі близьких людей у 

майбутньому 

1.6 – локальна лояльність з історичним контекстом: зацікавленість історією міста/ села 

проживання 
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1.7 – локальна лояльність з історичним контекстом: зацікавленість переглядами 

телевізійних програм про історію рідного міста/ села 

1.8 – локальна лояльність з історичним контекстом: зацікавленість читанням літератури 

про минуле рідного міста/ села 

2.1 – інтегрована змінна локальної ідентичності та відповідних до неї лояльностей 

2.2 – інтегрована змінна локальної ідентичності та відповідних до неї лояльностей з 

історичним контекстом 

3.0 – області проживання респондентів, а також АРК, м. Севастополь та м. Київ 

 

 

Рис. 3.2. Модель №2. Зв’язки факторної змінної “області проживання респондентів, а 

також АРК, м. Севастополь і м. Київ” та показникових змінних регіональної ідентичності 

та відповідних до неї лояльностей 

Джерело: розроблено автором. 

 

Експлікація: 

   змінні, які вимірювалися у 2013, 2015, 2017 рр. 

   змінні, які вимірювалися у 2015, 2017 рр. 

1.1 – регіональна лояльність: почуття мешканців м. Києва до тих, хто живе у цьому місті 

1.2 – регіональна лояльність: почуття жителів Галичини до тих, хто живе у цьому регіоні 

1.3 – регіональна лояльність: почуття жителів Закарпаття до тих, хто живе у цьому регіоні 

1.4 – регіональна лояльність: почуття жителів Волині до тих, хто живе у цьому регіоні 

1.5 – регіональна лояльність: почуття жителів Центральної України до тих, хто живе у 

цьому регіоні 

1.6 – регіональна лояльність: почуття жителів Південної України до тих, хто живе у цьому 

регіоні 

1.7 – регіональна лояльність: почуття жителів Східної України до тих, хто живе у цьому 

регіоні 

1.8 – регіональна лояльність: почуття жителів Донбасу до тих, хто живе у цьому регіоні 
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2.1 – інтегрована змінна регіональних лояльностей 

2.2 – регіональна ідентичність 

3.0 – області проживання респондентів, а також АРК, м. Севастополь та м. Київ 

 

 

Рис.3.3. Модель №3. Зв’язки факторної змінної “області проживання респондентів, а 

також АРК, м. Севастополь і м. Київ” та показникових змінних національної ідентичності 

“українець” та відповідних до неї лояльностей 

Джерело: розроблено автором. 
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Експлікація: 

   змінні, які вимірювалися у 2013, 2015, 2017 рр. 

1.0 – національна ідентичність: відчуття себе українцем 

1.1 – національна лояльність: прояв любові до України 

1.2 – національна лояльність: усвідомлення важливості особистого внеску в добробут 

краю 

1.3 – національна лояльність: розуміння, що цінності українського народу кращі за 

цінності мешканців інших держав 

1.4 – національна лояльність: усвідомлення, що коли мова ведеться про українців, то 

зазвичай вживають “ми”, а не “вони” 

1.5 – національна лояльність: щоб бути справжнім українцем/кою важливо мешкати в 

Україні більшу частину життя 

1.6 – національна лояльність: щоб бути справжнім українцем/кою важливо розмовляти 

українською мовою 

1.7 – національна лояльність: щоб бути справжнім українцем/кою важливо поважати 

українські політичні інституції і закони 

1.8 – національна лояльність: щоб бути справжнім українцем/кою важливо відчувати себе 

українцем 

1.9 – національна лояльність: відзначають свято 22 січня (День Злуки) 

1.10 – національна лояльність: відзначають свято 9 березня (день народження 

Т. Шевченка) 

1.11 – національна лояльність: відзначають свято 28 червня (День Конституції України) 

1.12 – національна лояльність: відзначають свято 24 серпня (День незалежності України) 

1.13 – національна лояльність: відзначають День пам’яті жертв Голодоморів (4-та субота 

листопада) 

1.14 – національна лояльність: відзначають свято 23 лютого (День захисника Вітчизни) 

1.15 – національна лояльність: відзначають свято 8 березня (Міжнародний жіночий день) 

1.16 – національна лояльність: відзначають свято 1 травня (День міжнародної солідарності 

трудящих) 

1.17 – національна лояльність: відзначають свято 9 травня (День Перемоги) 

1.18 – національна лояльність: відзначають свято 7 листопада (День Жовтневої революції) 

1.19 – національна лояльність: мова спілкування з батьками 

1.20 – національна лояльність: мова спілкування з дідусями і бабусями 

1.21 – національна лояльність: мова спілкування з дітьми 

1.22 – національна лояльність: мова спілкування з найближчими друзями 

1.23 – національна лояльність: мова спілкування з колегами по роботі 

1.24 – національна лояльність: мова спілкування з чиновниками 

1.25 – національна лояльність: мова спілкування з продавцями 

2.1 – інтегрований показник національної ідентичності “українець” та відповідних 

афективних лояльностей 

2.2 – традиційна модель національної ідентичності “українець” 

2.3 – модерна модель національної ідентичності “українець” 

2.4 – діяльнісний компонент лояльності до української моделі історичної пам’яті 

2.5 – діяльнісний компонент лояльності до радянської моделі історичної пам’яті 

2.6 – національна лояльність: ставлення респондентів до україно-російської двомовності в 

Україні 

2.7 – діяльнісна лояльність: українська як мова спілкування 

2.8 – діяльнісна лояльність: російська як мова спілкування 

2.9 – діяльнісна лояльність: українська та російська як мови спілкування 

3.0 – області проживання респондентів, а також АРК, м. Севастополь та м. Київ 
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Рис. 3.4. Модель №4. Зв’язки факторної змінної “області проживання респондентів, а 

також АРК, м. Севастополь і м. Київ” та показникових змінних релігійних ідентичностей 

та відповідних лояльностей 

Джерело: розроблено автором. 

Експлікація: 

   змінні, які вимірювалися у 2013, 2015, 2017 рр. 

2.1 –релігійна лояльність до представників Української Православної Церкви 

Московського патріархату 

2.2 – релігійна лояльність до представників Української Православної Церкви Київського 

патріархату 

2.3 – релігійна лояльність до представників Української Греко-Католицької Церкви 

2.4 – релігійна ідентичність: приналежність до релігійних спільнот 

3.0 – області проживання респондентів, а також АРК, м. Севастополь та м. Київ 

 

 

Рис. 3.5. Модель №5. Зв’язки факторної змінної “області проживання респондентів, а 

також АРК, м. Севастополь і м. Київ” та показникових змінних лояльності до Росії як 

соціальної системи 

Джерело: розроблено автором. 

Експлікація: 

   змінні, які вимірювалися у 2013, 2015, 2017 рр. 

1.1 – оцінювання рівня схожості української та російської культур 

1.2 – оцінювання перспективи об’єднання України та Росії в одну державу 
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2.0 – лояльність до Росії як соціальної системи у контексті її наближеності/ віддаленості 

до України 

3.0 – області проживання респондентів, а також АРК, м. Севастополь та м. Київ 

 

Важливим аспектом представленого вище проектування є визначення, 

якою є кореляція між структурними компонентами тих чи інших моделей, 

зокрема між лояльнісними характеристиками та ідентичностями у часовій 

перспективі 2013, 2015, 2017 рр. (Див. Таблицю 3.2). Відповідно до 

Гіпотези 1.2. ми передбачали, що в цілому ця кореляція буде статистично 

значущою на високих рівнях, при цьому локальні та регіональні лояльнісні 

показники потужно корелюватимуть з локальною та регіональною 

ідентичностями, а характеристики національних лояльностей – з 

національними самовизначеннями. 

Для представлення особливостей залежностей лояльнісних 

характеристик та досліджуваних ідентичностей ми встановили наступну 

градацію кореляцій: 

Діапазон Сила кореляції Стат. значущість 

0,000-0,024 мінімальна ns 

0,025-0,034 дуже слабка І-го рівня * 

0,035-0,199 дуже слабка ІІ-го рівня ** 

0,200-0,299 слабка І-го рівня ** 

0,300-0,499 слабка ІІ-го рівня ** 

0,500-0,699 середня ** 

ns – статистично незначуща 

* – статистично значуща на рівні 0,05 

** – статистично значуща на рівні 0,01 

 

Із 102-х випадків парних кореляцій між лояльностями та 

досліджуваними ідентичностями у хронологічному вимірі тільки 7 пар є 

статистично незначущими. Чотири випадки є статистично значущими на 

рівні 0,05, а 91 – статистично значущі на рівні 0,01. Це, з нашої точки зору, на 

базовому рівні підтверджує наше припущення про те, що групові лояльності 

є суб’єктивними складовими соціальних ідентичностей і, відповідно, це 

підтверджує першу частину Гіпотези 1.2. 
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Розпочнімо більш деталізований контекстуальний аналіз кореляцій з 

характеристик локальних лояльностей. Обидва показники – “інтегрована 

змінна локальних лояльностей” та “інтегрована змінна локальних 

лояльностей з історичним контекстом” найбільше корелюють із локальною 

ідентичністю, при цьому спостерігаємо зміцнення кореляції з часом. 

Водночас, слід зазначити, що на загал, перша змінна характеризується дещо 

вищими значеннями залежностей з усіма досліджуваними ідентичностями 

(локальною, регіональною, національною) на відміну від другої змінної. 

Кореляція обидвох показників локальних лояльностей з регіональною 

ідентичністю є вищою за кореляцію з національною ідентичністю, однак для 

першого типу залежностей характерне поступове зниження її сили з 2013 р. 

до 2017 р. Водночас кореляція інтегрованої змінної локальних лояльностей з 

історичним контекстом із регіональною ідентичністю продемонструвала 

зміцнення у 2017 р. порівняно із 2013 р., натомість залежність цієї змінної із 

національною ідентичність зберегла практично однакову силу як у 2013, так і 

в 2017 рр.  

Що стосується інтегрованої змінної регіональних лояльностей, то її 

кореляція з усіма, зазначеними вище типами ідентичностей, в цілому 

виявилась значно слабшою порівняно з обома показниками локальних 

лояльностей. Якщо ж розглядати цю кореляцію у хронологічному зрізі, то 

слід зауважити, що інтегрований показник регіональних лояльностей був 

включений лише у дві хвилі дослідження – 2015, 2017 рр. Найсильнішою 

була залежність вказаної змінної із локальною ідентичністю у 2017 р. 

порівняно із 2015 р., натомість відповідна кореляція із регіональною 

ідентичністю продемонструвала тенденцію до ослаблення як, зрештою, і 

кореляція із національною ідентичністю. 

Наступний тип кореляцій, який ми аналізуватимемо – між 

характеристиками національних змінних та досліджуваними нами 

ідентичностями. Зазначимо, що кількість змінних національних лояльностей 

становить дев’ть, а тому спробуємо виокремити певні тенденції кореляцій за 

критерієм їхньої сили. Отже, якщо використовувати запропоновану вище 
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градацію кореляцій, то середніми за своєю силою і статистично значущими 

на рівні 0,01 виявились залежності між такими показниками як “інтегрована 

змінна традиційної моделі національної ідентичності “українець”” й 

“інтегрована змінна модерної моделі національної ідентичності “українець”” 

із національною ідентичністю. Однак, другий тип кореляції є назагал 

сильнішим, незважаючи на незначне послаблення у часі, натомість перший 

тип кореляції, який характеризувався середньою силою у 2013 р., 

продемонстрував своє ослаблення у 2015 і 2017 р.р. (слабка сила кореляції ІІ-

го рівня). Залежності із слабкою силою кореляції ІІ-го рівня проявились у 

наступних комбінаціях змінних та ідентичностей: “інтегрована змінна 

афективної лояльності до українства” – з національною ідентичністю 

(спостерігалося незначне послаблення залежності впродовж трьох хвиль 

опитування); “інтегрована змінна модерної моделі національної ідентичності 

“українець”” – із локальною та регіональною ідентичностями (відзначимо 

незначне посилення обох типів залежностей у 2015 р. та їхнє послаблення у 

2017 р.); інтегровані змінні лояльностей “українська як мова спілкування”, 

“російська як мова спілкування” – із національною ідентичністю (кореляція 

відповідної ідентичності із першим показником зберігала слабку силу ІІ-го 

рівня із поступовим її зниженням впродовж 2013, 2015 рр., а у 2017 р. 

ослабла до показника слабкої сили кореляції І-го рівня, натомість кореляція 

другого типу досягла цього показника ще у 2015 р.). Дуже слабкі попарні 

кореляції І-го рівня із статистичною значущістю на рівні 0,05 виявились між 

змінною “ставлення респондентів до україно-російської двомовності” та 

локальною ідентичністю у 2013 та 2017 рр. (у 2015 р. спостерігаємо незначне 

посилення цієї залежності). Схожі за потужністю кореляції проявилися між 

показником “інтегрована змінна лояльності до радянської моделі історичної 

пам’яті” й регіональною лояльністю у 2015 р. та між “інтегрованою змінною 

діяльнісної лояльності: українська та російська як мови спілкування” і 

локальною ідентичністю у 2013 р. Статистичну незначущість 

продемонструвала кореляція між показником “інтегрована змінна лояльності 

до радянської моделі історичної пам’яті” та локальною ідентичністю у 2013, 
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2015 рр., яка у 2017 р. трохи посилилась і досягла статистичної значущості на 

рівні 0,01. Мінімальна кореляція на рівні статистичної незначущості 

спостерігалась між змінною “ставлення респондентів до україно-російської 

двомовності” та регіональною ідентичністю у хвилі опитування 2013, 2017 

рр. Зазначений вище тип кореляцій притаманний показнику “інтегрована 

змінна діяльнісної лояльності: російська як мова спілкування” з локальною та 

регіональною ідентичностями у 2017 р., а також “інтегрованої змінної 

діяльнісної лояльності: українська та російська як мови спілкування” з 

регіональною ідентичністю у 2013 р. Як зазначалося на початку 

дескриптивного аналізу кореляцій лояльнісних характеристик та локальних, 

регіональних і національних ідентичностей у часовій перспективі, ми 

закцентували свою дослідницьку увагу на головних трендах цих 

залежностей. Решта залежностей лояльнісних характеристик та 

ідентичностей, які не увійшли до деталізованого опису, продемонстрували 

слабку кореляцію І-го та дуже слабку кореляцію ІІ-го рівнів із статистичною 

значущістю на рівні 0,01.  

Отже, підсумок зробимо наступний: мінімальні або дуже слабкі 

кореляції спостерігаємо між усіма мовними змінними, інтегрованими 

показниками лояльностей до української та радянської моделей історичної 

пам’яті, інтегрованою змінною регіональних лояльностей з одного боку, та 

локальною і регіональною ідентичностями, з другого. Аналогічна за своєю 

силою кореляція існує між “інтегрованою змінною регіональних 

лояльностей”, “інтегрованими змінними лояльностей до української (2013, 

2015 рр.) та радянської моделей історичної пам’яті”, “інтегрованою змінною 

діяльнісної лояльності: українська та російська як мови спілкування” та 

національною ідентичністю. Водночас, найсильніше корелюють між собою 

“інтегровані змінні традиційної та модерної моделей національної 

ідентичності “українець”” із національною ідентичністю. Таким чином друга 

частина сформульованої нами Гіпотези 1.2. підтвердилася частково.  
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Таблиця 3.2. 

Матриця кореляцій ідентичностей та лояльностей громадян України (2013, 2015, 2017 рр.) 

 

№ 

з/ п 
Лояльнісні характеристики 

Кореляція лояльностей із: 

локальною ідентичністю регіональною ідентичністю національною ідентичністю 

2013 р. 2015 р. 2017 р. 2013 р. 2015 р. 2017 р. 2013 р. 2015 р. 2017 р. 

Характеристики локальних лояльностей 

1. Інтегрована змінна локальних лояльностей 0,375** 0,384** 0,390** 0,349** 0,348** 0,334** 0,287** 0,285** 0,233** 

2. 
Інтегрована змінна локальних лояльностей з 

історичним контекстом 
0,239** - 0,309** 0,218** - 0,262** 0,222** - 0,223** 

Характеристика регіональних лояльностей 

3. 
Інтегрована змінна регіональних 

лояльностей 
- 0,157** 0,172** - 0,164** 0,144** - 0,163** 0,141** 

Характеристики національних лояльностей 

4. 
Інтегрована змінна афективної лояльності до 

українства 
0,261** 0,278** 0,244** 0,238** 0,280** 0,223** 0,390** 0,358** 0,322** 

5. 
Інтегрована змінна традиційної моделі 

національної ідентичності “українець” 
0,263** 0,207** 0,172** 0,247** 0,223** 0,187** 0,601** 0,467** 0,476** 

6. 
Інтегрована змінна модерної моделі 

національної ідентичності “українець” 
0,364** 0,371** 0,321** 0,354** 0,393** 0,320** 0,681** 0,665** 0,651** 

7. 

Інтегрована змінна діяльнісного компоненту 

лояльності до української моделі історичної 

пам’яті 

0,050** 0,114** 0,120** 0,039** 0,121** 0,108** 0,199** 0,183** 0,223** 

8. 

Інтегрована змінна діяльнісного компоненту 

лояльності до радянської моделі історичної 

пам’яті 

0,016ns -0,017ns 0,044** 0,038** -0,033* 0,053** -0,064** -0,146** -0,065** 

9. 
Ставлення респондентів до україно-

російської двомовності в Україні 
-0,026* -0,057** 0,027* -0,007ns -0,073** 0,012ns -0,255** -0,210** -0,176** 

10. 
Інтегрована змінна діяльнісної лояльності: 

українська як мова спілкування 
0,114** 0,134** 0,053** 0,079** 0,175** 0,044** 0,360** 0,319** 0,277** 

11. 
Інтегрована змінна діяльнісної лояльності: 

російська як мова спілкування 
-0,114** -0,035** -0,021ns -0,080** -0,082** -0,003ns -0,387** -0,268** -0,272** 

12. 
Інтегрована змінна діяльнісної лояльності: 

українська та російська як мови спілкування 
-0,031* -0,055** -0,062** -0,023ns -0,078** -0,072** 0,060** -0,045** -0,049** 

Джерело: розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 
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Перейдімо до емпіричної апробації наступної нашої Гіпотези 2.1., яку 

сформовано в контексті змінних характеристик, які є складовими Моделей 

№№1–5, що представлені вище. Вони слугували основою для конструювання 

матриць групування у регіони та зони таких значень факторної змінної, як 

області постійного проживання респондентів, а також АРК, м. Севастополь, 

м. Київ, відповідно до розподілів значень тих чи інших показникових 

змінних соціальних ідентичностей і групових лояльностей (Див. Таблиці Б.1.–

Б.46., Б.53.–Б.55.). Вплив фактора на вище зазначені показники було 

протестовано в усіх моделях за допомогою однофакторного дисперсійного 

аналізу (One Way ANOVA) із наступним проведенням апостериорних 

множинних порівнянь на основі тесту T3 Даннета. Останній було залучено до 

обчислень, оскільки в усіх випадках тести гомогенності порівнюваних 

дисперсій виявились статистично значущими на рівні 0,001. Базовими 

статистичними показниками, за допомогою яких конструювалися усі 

матриці, були наступні: 

– значення F-розподілу, загальна статистична значущість (Significance) 

та сила ефекту (Eta Squared) однофакторного дисперсійного аналізу; 

– загальний розмах середнього на шкалі вимірювання відповідної 

показникової змінної; 

– кількість випадків, середнє, стандартне відхилення як статистичні 

показники кожної з підгруп апостериорних множинних порівнянь. 

За результатами порівняльного аналізу даних, які містяться у матрицях, 

представлених вище, ми уклали загальний рейтинг показників за 

параметрами ідентичностей та лояльностей, що сформувався під дією 

факторної змінної “області постійного проживання респондентів, а також 

АРК, м. Севастополь, м. Київ” (Див. Таблицю В.1.). Цей рейтинг містить 49 

позицій відповідно до кількості сконструйованих матриць. Для початку 

розглянемо рейтинги, сформовані в одному комплексі для усіх трьох хвиль 

опитування. Чільне місце у ньому зайняли лояльності національної 

ідентичності “українець”, пов’язані з мовним чинником (кластер із 9-ти 
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показників). Перших три позиції належать діяльнісній лояльності, що 

включає українську як мову спілкування. При цьому, найбільш рейтинговою 

вона була у 2013 р., а найменш – у 2017 р. Зауважимо дуже активний 

загальний розмах спостережуваних середніх на 8-ми значній шкалі, що 

вимірювала мовні практики респондентів – 6,95 у 2017 р., 6,81 у 2015 р., 6,58 

у 2013 р. У цьому кластері другою за рейтинговістю була діяльнісна 

лояльність, що включає російську як мову спілкування, водночас найвищу 

позицію вона посідала у 2013 р., а найменшу – в 2015 р. Розмах середніх на 

аналогічній шкалі для цього показника був дещо нижчим – 5,79 у 2013 р., 

5,06 у 2017 р., 4,89 у 2015 р. Третю позицію у зазначеному кластері посіло 

ставлення до україно-російської двомовності в Україні. Найрейтинговішим у 

цій підгрупі був показник 2013 р., а найслабшим – у 2017 р. Також мав місце 

значний загальний розмах спостережуваних середніх на 5-ти значній шкалі, 

що вимірювала цю змінну характеристику – 2,94 у 2013 р., 2,66 у 2017 р., 2,51 

у 2015 р. На нашу думку, саме активний розкид середніх значень, 

представлених вище показників, й обумовив те, що у зазначеному кластері 

спостерігалася значна кількість чітко окреслених регіонів (від 6 до 9), 

водночас розмах кількості незалежних зон, що охоплюють один або декілька 

регіонів був активнішим (від 1 до 6). 

У загальній ієрархії показників за параметрами ідентичностей та 

лояльностей в рамках ймовірного структурування України на регіони 

найнижчу позицію займає кластер, що об’єднує інтегровану шкалу локальної 

ідентичності та відповідних до неї лояльностей, регіональну ідентичність як 

відчуття себе мешканцем певного регіону та лояльність до представників 

УПЦ КП як складову релігійної ідентичності (рейтинги цього кластеру були 

від 39-ї позиції до 49-ї). У рамках зазначеного кластеру найбільш відмінними 

були параметри показника “інтегрована шкала локальної ідентичності та 

відповідних до неї лояльностей” у контексті різних хвиль опитування: у 2013 

р. його варіація обумовила 6 чітко окреслених регіонів та три зони (39-та 

позиція за загальним рейтингом); водночас аналогічний показник у 2015 та 
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2017 рр. окреслив по 4 регіони та по 1 зоні із загальними рейтингами 46 та 48 

відповідно. Більш синхронізовану поведінку продемонстрував показник 

“інтегрована шкала локальної ідентичності та відповідних до неї лояльностей 

з історичним контекстом”, який у 2017 р. посідав 44-ту рейтингову позицію 

(4 регіони, 1 зона), а у 2013 р. – 45-ту (5 регіонів, 1 зона). За 5-ти бальною 

шкалою загальний розмах середніх значень усіх представлених вище 

показників стартує з позначки, що є вищою за значення “3” і є не активним – 

від 0,54 до 1,30. На нашу думку, саме ця опуклість індексів локальних 

ідентичностей та відповідних до неї лояльностей й обумовила те, що ці 

показники не відіграли активної ролі у контексті поділу України на регіони 

та зони. Водночас показник “інтегрована шкала лояльностей до регіонів 

постійного проживання” продемонстрував дещо іншу поведінку. У 2015 р. 

його рейтинг був 23-м, а в 2017 р. – 38-м. Змінна характеристика 

“регіональна ідентичність: відчуття себе мешканцем певного регіону” у 

рамках цього кластеру мала 41-й рейтинг у 2015 р., 47-й – у 2017 р., 49-й – у 

2013 р. із низькою репрезентацією регіонів (від 3-х до 1-го) та зон (1-на). Ця 

ідентичність також була опуклою, її компактні розмахи середніх поміщалися 

у секторах 5-ти значних шкал вимірювання, що розпочиналися значно вище 

від середнього рівня активності вказаної ідентичності і це також стало 

причиною її слабкої ролі у рамках регіоналізації та зонування України. 

Примітною є присутність у цьому кластері показника “лояльність до 

представників УПЦ КП” із рейтингом 40 – у 2017 р., 42 – у 2013 р. та 43 – у 

2015 р. Низький розмах середнього та його позиція на 3-х бальній шкалі 

свідчать в цілому про активно виражену лояльність респондентів до 

представників цієї Церкви, а тому ця змінна характеристика також виявилась 

недієвою у регіонотворенні. 

На відміну від показника “лояльність до представників УПЦ КП” 

змінні “лояльність до представників УГКЦ” та “лояльність до представників 

УПЦ МП” виявилися більш активними у рамках регіоналізації та зонування 

України при певному переважанні третього показника. Лояльність до 
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репрезентантів УГКЦ мала 16-й рейтинг у 2015 р., 19-й – у 2017 р. та 26 – у 

2013 р. Ця змінна була дієвою у виокремленні 4-х регіонів й 2-х зон у 2017 та 

2013 рр. та 5-ти регіонів і 2-х зон у 2015 р. Водночас невеликий розмах 

середнього та його позиція на 3-х бальній шкалі також свідчать в цілому про 

активно виражену лояльність респондентів до представників цієї конфесії. 

Прихильність до вірних УПЦ МП посідала 21-у позицію у 2017 р., 22-у – у 

2015 р. та 28-у – у 2013 р. Цей показник відіграв досить активну роль у 

регіонотворенні – за його участі викристалізовано 7 регіонів та 3 зони у 2017 

р., 6 регіонів та 2 зони у 2013 р., 5 регіонів та 2 зони у 2015 р. Це, на нашу 

думку, значною мірою обумовлене відчутним розкидом його значень на 3-х 

компонентній шкалі вимірювання, який в усіх трьох хвилях опитування 

починається з низького рівня, а завершується на позиції, що є відчутно 

вищою від середнього рівня, тобто коливається від 1,08 у 2013 р. до 1,36 у 

2017 р., відображаючи широкий спектр настроїв у ставленні до 

репрезентантів УПЦ МП. 

Другий за значимістю кластер (рейтинги – від 10-ї позиції до 20-ї) 

об’єднує два різновиди лояльностей, що є складовими національної 

ідентичності “українець” – “діяльнісний компонент лояльності до радянської 

моделі історичної пам’яті” (10-й рейтинг у 2015 р., 11-й – у 2017 р., 14-й – у 

2013 р.) та “традиційна модель національної ідентичності “українець”” (13-й 

рейтинг – у 2013 р., 17-й та 18-й – у 2017 і 2015 рр. відповідно). Також до 

цього кластеру увійшов так званий “простріл” – “лояльність до Росії як 

соціальної системи у контексті її наближеності/ віддаленості до України” (12-

й рейтинг – у 2013 р., 15-й – у 2015 р., 20-й – у 2017 р.). Також до цього 

рейтингу належить змінна “лояльність до представників УГКЦ” за станом на 

2015 та 2017 рр., її поведінку у цих роках ми описали вище. Варіація значень 

показника “діяльнісний компонент лояльності до радянської моделі 

історичної пам’яті” формує розмах середнього від мінімального рівня 

лояльності до серединного, який коливається у проміжку від 2,17 у 2017 р. до 

2,61 – у 2015 р. Цей розмах, на нашу думку, є підставою для активної участі 
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зазначеного показника у процесах регіоноутворення в Україні (сформовано 8 

регіонів і 1 зона у 2013 р., 6 регіонів і 2 зони – у 2015 р., 5 регіонів і 3 зони – у 

2017 р.). Для порівняння поведінка його логічного відповідника у контексті 

вимірювання характеристик респондентів (“діяльнісний компонент 

лояльності до української моделі історичної пам’яті ”) була дещо інакшою. 

По-перше, ця змінна належить до третього за значимістю кластеру 

показників (його рейтинги були від 21-го до 38-го). Сам показник посідає 

наступні позиції – 27-й – у 2013 р., 34-й та 35-й – у 2017 та 2015 рр. 

відповідно. Рівень варіативності значень цієї змінної обумовлює розкид 

середнього від мінімального рівня лояльності до відчутно нижче 

серединного, що коливається у проміжку від 1,73 у 2015 р. до 1,88 – у 2013 р. 

Цей розмах, на нашу думку, є підставою для менш активної участі 

зазначеного показника у процесах регіоноформування в Україні (утворено 6 

регіонів і 1 зона у 2013, а також у 2015 рр., 5 регіонів і 1 зона – у 2017 р.), 

аніж це спостерігалося вище щодо його логічного відповідника. Отже, 

спостерігаємо неоднозначну ситуацію, коли в контексті радянської моделі 

історичної пам’яті були респонденти, у яких лояльність була вищою, аніж до 

української моделі історичної пам’яті, проте перша модель виявилась більш 

активним суб’єктом регіонотворення в Україні, аніж друга. Змінна 

“традиційна модель національної ідентичності “українець”” у 2013 р. мала 

13-й рейтинг, а у 2017 та 2015 рр. – 17-й та 18-й відпоідно. Розмах середнього 

в цілому свідчив про достатньо активну артикуляцію цієї ідентичності і 

дорівнював від 1,08 у 2015 р. до 2,14 у 2013 р., що обумовило активну 

співучасть цього показника у регіоналізації сучасної України (7 регіонів і 4 

зони у 2013 р., 7 регіонів і 3 зони у 2017 р., 6 регіонів і 1 зона у 2015 р.). 

Логічний відповідник зазначеної змінної, “модерна модель національної 

ідентичності “українець”, продемонстрував дещо іншу поведінку. По-перше, 

він розташований у третьому за значимістю кластері (31-й рейтинг у 2013 р., 

36-й та 37-й – у 2015 та 2017 рр. відповідно). По-друге, модерна модель 

ідентичності була артикульована активніше, ніж традиційна, зокрема розмах 
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її середнього коливався від 0,88 у 2013 р. до 0,59 у 2017 р. Відповідно й 

участь у регіонотворенні була слабшою (сформовано 5 регіонів і 1 зону в 

2013, 2015, 2017 рр.). Це, на нашу думку означає, що у контексті модернізації 

“навздогін” громадяни України є більш консолідовані довкола модерних 

чинників, ніж традиційних. Останній компонент другого кластеру – 

“лояльність до Росії як соціальної системи у контексті її наближеності/ 

віддаленості до України” (12-й рейтинг у 2013 р., 15-й – у 2015 р., 20-й – у 

2017 р.). Її середнє назагал коливалося від серединного рівня лояльності до 

дуже низького із активним розмахом від 2,61 у 2017 р. до 3,62 у 2013 р., що 

обумовило достатньо активний потенціал участі цього показника у 

регіоноформуванні (створено 8 регіонів і 3 зони у 2013 р., 6 регіонів і 1 зону 

у 2015 р., 7 регіонів і 1 зону у 2017 р.). 

Третій за значимістю кластер складається з наступних показників: 

“діяльнісна лояльність: українська та російська як мови спілкування” (24-й 

рейтинг у 2013 р., 29-й – у 2015 р., 33-й – у 2017 р.), “індекс національної 

ідентичності “українець” та відповідних афективних лояльностей” (посідав 

25-й щабель рейтингу у 2015 р., 30-й – у 2013 р., 32-й – у 2017 р.), які є 

компонентами національної ідентичності “українець”. Також у цей кластер 

увійшли змінні, які було репрезентовано вище: “лояльність до представників 

УПЦ МП”, “індекс лояльності до регіонів постійного проживання”, 

“лояльність до представників УГКЦ”, “модерна модель національної 

ідентичності “українець””, “діяльнісний компонент лояльності до української 

моделі історичної пам’яті”. Середнє індексу національної ідентичності 

“українець” та відповідних афективних лояльностей в цілому коливалося у 

проміжку між серединним та високим його рівнем із розмахом від 0,54 у 

2015 р. до 1,30 у 2013 р. Це обумовило достатньо активну участь цієї змінної 

у формуванні регіонів в Україні (утворилося 7 регіонів і 2 зони у 2013 р., 6 

регіонів і 2 зони у 2015 р., 6 регіонів і 1 зона у 2017 р., що свідчить про певне 

зменшення сили цього показника з часом у контексті структурування 

регіонів і зон України). Середнє змінної “діяльнісна лояльність: українська та 
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російська як мови спілкування” назагал коливалося у проміжку від 

мінімальної поширеності мовних практик до серединного рівня із активним 

розмахом від 3,65 у 2013 р. до 2,62 у 2017 р. Це спричинило відносно активну 

регіоноструктуруючу позицію цього показника (сформовано 6 регіонів і 1 

зону у 2013 р., 5 регіонів і 1 зону у 2015 р., 5 регіонів і 2 зони у 2017 р.). 

Дескриптивний опис, виконаний вище, ми підсумуємо на основі 

порівняльного аналізу загального рейтингу показників за параметрами 

соціальних ідентичностей та групових лояльностей (факторна змінна – 

область постійного проживання респондентів) між 2013, 2015 та 2017 рр. 

(Див. Рис. 3.6). 

Діаграма загального рейтингу показників за параметрами соціальних 

ідентичностей та групових лояльностей у хронологічній перспективі 

демонструє стабільно високий рейтинг (у межах 1-3 сходинок рейтингу) 

таких показників як “діяльнісна лояльність: українська як мова спілкування”, 

“діяльнісна лояльність: російська як мова спілкування”, “ставлення до 

україно-російської двомовності в Україні”. До кластеру із низьким рейтингом 

(у межах 13-17 позицій рейтингу) увійшли такі змінні: “локальна 

ідентичність й відповідні до неї лояльності”, “лояльність до представників 

УПЦ КП”, “локальна ідентичність і відповідні до неї лояльності з історичним 

контекстом”, “регіональна ідентичність: відчуття приналежності до регіону 

проживання”. Наступний кластер утворили решта десять показників із 

середніми рейтинговими позиціями (4-12 сходинки). На основі вище 

описаного можемо зробити висновок, що найбільш активними 

регіоноутворюючими показниками виявились мовні, водночас локальні та 

регіональні ідентичності з відповідними до них лояльностями 

продемонстрували достатньо низький рівень участі у регіоналізації сучасної 

України. Також низька рейтингова позиція змінної “лояльність до 

представників УПЦ КП” як складова релігійної ідентичності громадян 

України, засвідчила достатньо обмежений потенціал участі цього показника 

у регіоноформуванні. Таким чином, можемо виснувати, що Гіпотеза 2.1. є 
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верифікованою з середнім рівнем вірогідності, оскільки спостережувані 

ранги змінних суттєво відрізнялися від сформульованих нами гіпотез. 

Зокрема, підтвердилось наше припущення щодо найвищої рейтинговості 

лінгвістичних показників, однак передбачувані нами серединні позиції 

локальних та регіональних лояльнісно-ідентичнісних комплексів виявився 

найнижчими за рангом. Так само не підтвердились наші припущення щодо 

низької рейтингової позиції лояльності до макросоціальних систем, яка в 

результаті продемонструвала середній рівень участі у регіонотворенні. 

Наступним нашим дослідницьким кроком буде порівняння сили 

кожного із 17-ти показників у контексті структурування регіонів і зон 

України у хронологічному зрізі. Як ми зазначали вище, стабільно високий 

рівень участі у регіонотворенні продемонстрували мовні показники, зокрема, 

“діяльнісна лояльність: українська як мова спілкування” (1-а рейтингова 

позиція в усіх хвилях опитування), “діяльнісна лояльність: російська як мова 

спілкування” (2-а сходинка рейтингу впродовж трьох років), “ставлення до 

україно-російської двомовності в Україні” (3-я позиція у рейтингу в усіх 

трьох хвилях).  

Що стосується виокремленого нами кластеру змінних із найнижчою 

рейтинговістю, то у його межах ми спостерігали наступну динаміку. Зокрема, 

показник “локальна ідентичність й відповідні до неї лояльності” опустився із 

13-ї рейтингової позначки у 2013 р. до 16-ї – у 2015 й 2017 рр. Показники 

змінної “лояльність до представників УПЦ КП” посіли стабільно 14-у 

сходинку рейтингу у 2013 та 2017 рр. із незначним послабленням 

регіоналізуючого потенціалу у 2015 р. (15-а сходинка). Рейтинговість 

показника “локальна ідентичність і відповідні до неї лояльності з історичним 

контекстом” простежити складніше, оскільки відсутні дані щодо нього у 2015 

р., однак можемо констатувати стабільну 15-ту позначку загального рейтингу 

у 2013 та 2017 рр. Найбільш динамічною у цьому кластері виявилась змінна 

“регіональна ідентичність: відчуття приналежності до регіону проживання”, 

яка із стрімкого підвищення свого рейтингу у 2015 р. (з 16-ї до 14-ї позицій) 
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прдемонструвала більш стрімке зниження своїх потенцій у 2017 р. (остання 

сходинка рейтингу). У підсумку, зазначимо, що в межах на загал низької 

активності вище перелічених змінних у регіонотворенні в Україні, ще 

більшого зниження свого потенціалу у зазначених процесах зазнали локальна 

та регіональна ідентичності із відповідними до них лояльностями, натомість 

більш стабільні позиції продемонструвала прихильність до УПЦ КП як 

складової релігійної ідентичності громадян України.  

Порівняння рейтингу показників за параметрами соціальних 

ідентичностей та групових лояльностей, що увійшли до другого за своєю 

вагою кластеру та визначення рівня їхньої активності у формуванні регіонів 

України, привели нас до формулювання наступних висновків. Зниження 

рівня активності у регіонотворенні та зонуванні України продемонстрували 

наступні змінні: “лояльність до Росії як до соціальної системи у контексті її 

наближеності/ віддаленості до України” (з 4-ї позиції у 2013 р. до 7-ї – у 2017 

р.); “діяльнісна лояльності: українська та російська як мови спілкування” (з 

7-го рейтингу у 2013 р. до 10-го – у 2017 р.); “лояльність до регіону 

постійного проживання” (з 9-ї сходинки рейтингу у 2015 р. до 13-ї – у 2017 

р.); “діяльнісна компонента лояльності до української моделі історичної 

пам’яті” (з 9-го рейтингу у 2013 р. до 11-го – у 2017 р.). Посилили свої 

регіоноструктуруючі позиції такі показники: “діяльнісна компонента 

лояльності до радянської моделі історичної пам’яті” (з 6-ї сходинки рейтингу 

в 2013 р. до 4-ї – у 2015 та 2017 рр.); “лояльність до представників УГКЦ” (з 

8-ї позиції у 2013 р. до 6-ї – у 2015 та 2017 рр.); “лояльність до представників 

УПЦ МП” (з 10-го рейтингового місця у 2013 р. до 8-го – у 2015, 2017 рр.); на 

дві одиниці рейтингу зріс регіоноутворюючий потенціал показника 

національної ідентичності “українець” та відповідних афективних 

лояльностей (з 11-ї позиції у 2013 р. до 9-ї – у 2017 р.). Достатньо сталі 

показники у загальному рейтингу продемонстрували дві змінні: “традиційна 

модель національної ідентичності “українець”” посіла стабільно високі 

позиції у контексті регіоналізації та зонування України (5-е місце у 2013, 
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2017 рр. та 7-е – у 2015 р.), водночас стабільний нижче середнього рівень 

активності у відповідних процесах показала “модерна модель національної 

ідентичності “українець”” (12-й рейтинг у 2013, 2017 рр. та 13-й – у 2015 р.). 

 

 

Рис. 3.6. Загальний рейтинг показників за параметрами соціальних ідентичностей та 

групових лояльностей (факторна змінна – область постійного проживання респондентів): 

порівняння для 2013, 2015, 2017 рр. 

Джерело: розроблено авторм на основі [6, 7, 8]. 

 

Таким чином, загальними тенденціями і закономірностями у 

формуванні та взаємодії соціальних ідентичностей та групових лояльностей у 

контексті регіоналізму в сучасній Україні є наступні. 
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У п’ятірці найбільш рейтингових впродовж усіх трьох хвиль 

опитування виявились ідентичності статевої та сімейної приналежності, а 

також локальна, регіональна та національна ідентичності.  

Що стосується кореляції лояльнісних характеристик та соціальних 

ідентичностей громадян України впродовж усіх трьох хвиль опитування, то 

найсильніші взаємозалежності на рівні 0,01 спостерігаємо між 

“інтегрованими змінними традиційної та модерної моделей національної 

ідентичності “українець”” та національною ідентичністю, а також між 

“інтегрованою змінною локальних лояльностей” та локальною ідентичністю. 

Водночас, мінімальні або дуже слабкі кореляції спостерігаємо між усіма 

мовними змінними, “інтегрованими показниками лояльностей до української 

та радянської моделей історичної пам’яті”, “інтегрованою змінною 

регіональних лояльностей” з одного боку, та локальною і регіональною 

ідентичностями, з другого. Аналогічна за своєю силою кореляція існує між 

“інтегрованою змінною регіональних лояльностей”, “інтегрованими 

змінними лояльностей до української (2013, 2015 рр.) та радянської моделей 

історичної пам’яті”, “інтегрованою змінною діяльнісної лояльності: 

українська та російська як мови спілкування” та національною ідентичністю. 

Сім пар кореляцій виявились статистично незначущими, зокрема це 

стосується низки взаємозалежностей: між “інтегрованою змінною лояльності 

до радянської моделі історичної пам’яті” та локальною ідентичністю (2013, 

2015 рр.), а також між лінгвістичними змінними і регіональною (2013, 2017 

рр.) та локальною (2017 р.) ідентичностями. 

Ми також з’ясували, що найбільш регіоналізуючими є 7 показників, які 

можна представити у наступній ієрархії: “діяльнісна лояльність: українська 

як мова спілкування”, “діяльнісна лояльність: російська як мова 

спілкування”, “ставлення до україно-російської двомовності в Україні”, 

“діяльнісна компонента лояльності до радянської моделі історичної пам’яті”; 

а такі змінні як “традиційна модель національної ідентичності “українець””, 

“лояльність до представників УГКЦ” та “лояльність до Росії як до соціальної 
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системи у контексті її наближеності/ віддаленості до України” розділили між 

собою найнижчу сходинку цієї ієрархії.  

У наступному пункті третього розділу дисертації ми виконаємо 

емпіричну апробацію моделі регіоналізації сучасної України О. Стегнія та 

М. Чурилова за допомогою контролюючих змінних взаємодії соціальних 

ідентичностей та групових лояльностей у різних контекстах, а також 

запропонуємо авторське бачення структурування регіонів України з 

урахуванням дихотомічної єдності соціальних ідентичностей та відповідних 

до них групових лояльностей у часовій перспективі. 

 

 

3.3. Регіоналізація та зонування сучасної України з урахуванням 

варіації параметрів взаємодії соціальних ідентичностей та  

групових лояльностей 

 

Наступним завданням нашого дослідження є емпірична апробація 

моделі регіоналізації сучасної України, запропонованої О. Стегнієм та 

М. Чуриловим, в якій автори виокремили одинадцять макрорегіонів 

(включно із АРК) та м. Київ (Див. Рис. 3.7.), на основі баз даних 

дослідницького проекту “Регіон, нація та інше: міждисциплінарне та 

міжкультурне переосмислення України (2013, 2015, 2017 рр.)”. Діагностика 

зазначеної моделі відображена в публікації автора [24]. 
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Рис. 3.7. Структурування регіонів України О. Стегнія та М. Чурилова 

Джерело: укладено автором на основі [83] 

Досліджувану нами взаємодію соціальних ідентичностей та групових 

лояльностей ми застосували у якості контролюючих змінних в рамках 

вищезазначеної емпіричної апробації. З використанням інформації, 

розміщеної у матрицях (Див. Таблиці Б.1.–Б.46., Б.53.–Б.55.), ми обчислили 

кількість випадків, коли ті чи інші пари областей, що належать до певного 

регіону в структурі О. Стегнія та М. Чурилова, були також присутніми у 

певному регіоні, виокремленому нами відповідно до особливостей варіації 

соціальних ідентичностей та групових лояльностей. Ми припустили, що чим 

більшою була кількість збігів пар областей за результатами кластеризації у 

наших матрицях у рамках того чи іншого регіону, виокремленого О. Стегнієм 

та М. Чуриловим, тим більш цілісним (консолідованим) є цей регіон. 

На основі цих міркувань для кожного регіону зі схеми О. Стегнія та 

М. Чурилова в рамках кожної хвилі опитування було розраховано базову, 

повну та середню ймовірності його цілісності за формулами: 

P(базова)= 

кількість випадків, коли усі пари областей, що увійшли до певного 

регіону на схемі О. Стегнія та М. Чурилова, є базовим 

регіоноформуючим комплексом  

загальна кількість ситуацій спостереження за ймовірною 

кластеризацією зазначених вище областей у пари 
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P(повна)= 

кількість випадків, коли пари областей (базовий комплекс + мінус 

одна пара + мінус дві пари + мінус три пари і т.д.), що увійшли до 

певного регіону на схемі О. Стегнія та М. Чурилова, є повним 

регіоноформуючим комплексом  

загальна кількість ситуацій спостереження за ймовірною 

кластеризацією зазначених вище областей у пари 

 

P(середня)= P(базова) * P(повна) / 2 

 

Результати цих обчислень містяться у Таблиці 3.3. Для наступного 

аналізу в якості операціональних показників ми використали середні 

ймовірності для кожної із хвиль опитування, а також середні значення для 

цих середніх (Див. Таблицю 3.3.). 
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Таблиця 3.3. 

Ймовірність цілісностей регіонів О. Стегнія та М. Чурилова відповідно до варіації соціальних ідентичностей та групових 

лояльностей 

Регіон Області 
2013 р. 2015 р. 2017 р. 

Середнє між трьома 

хвилями опитування 

Рбазова Рповна Рсередня Рбазова Рповна Рсередня Рбазова Рповна Рсередня Рбазова Рповна Рсередня 

Північ-

ний 

Київська обл., 

Житомирська 

обл., Чернігів-

ська обл. 

0,44 0,65 0,54 0,50 0,60 0,55 0,24 0,55 0,39 0,39 0,60 0,49 

Централь-

ний 

Вінницька обл., 

Кіровоградська 

обл., Полтав-ська 

обл., Черкаська 

обл. 

0,19 0,53 0,36 0,06 0,43 0,24 0,06 0,51 0,28 0,10 0,49 0,29 

Північно-

Західний 

Волинська обл., 

Рівненська обл., 

Хмель-ницька 

обл. 

0,25 0,58 0,42 0,25 0,50 0,38 0,41 0,65 0,53 0,30 0,58 0,44 

Південно-

Західний 

Закарпатська 

обл., Черні-

вецька обл. 
 0,56   0,67   0,47   0,57  

Західний 

Львівська обл., 

Івано-Франків-

ська обл., Тер-

нопільська обл. 

0,69 0,85 0,77 0,63 0,79 0,71 0,41 0,69 0,55 0,58 0,78 0,68 

Північно-

Східний 

Харківська обл., 

Сумська обл.  0,50   0,50   0,53   0,51  

Південно-

Східний 

Дніпропетров-

ська обл., Запо-

різька обл. 
 0,56   0,56   0,71   0,61  

Східний 
Донецька обл., 

Луганська обл. 
 0,63   0,75   0,29   0,56  

Південний 

Одеська обл., 

Миколаївська 

обл., Херсон-ська 

обл. 

0,31 0,63 0,47 0,25 0,54 0,40 0,29 0,57 0,43 0,28 0,58 0,43 

Крим АРК  0,06           
 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 
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Розглянемо динаміку представлених вище ймовірностей у перспективі 

2013, 2015, 2017 рр. (Див. Рис. 3.8.). 

 

 

Рис. 3.8. Динаміка ймовірності цілісностей регіонів О. Стегнія та М. Чурилова відповідно 

до варіації соціальних ідентичностей та групових лояльностей 

(2013, 2015, 2017 рр.) 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 

 

З рисунку видно, що до уваги взято лише дев’ять регіонів, адже у 

зв’язку із анексією Криму РФ, ми володіємо даними лише щодо 2013 р., а це 

унеможливлює спостереження динаміки цього регіону. Отже, суттєве 

зміцнення своєї цілісності у хронологічній перспективі продемонстрували 

Південно-Східний (від позначки 0,56 у 2013, 2015 рр. до позначки 0,71 у 

2017 р.) та Північно-Західний (від 0,42 – у 2013 р. до 0,53 – у 2017 р.) регіони. 

Різке ослабленя цілісності спостерігаємо у межах Західного (від 0,77 у 2013 

р. до 0,55 у 2017 р.), Східного (позначка 0,63 – 2013 і 0,29 у – 2017 р.), 

Північного (0,54 – у 2013р. і 0,39 – у 2017 р.) та Південно-Західного (від 

значення 0,56 у 2013 р. до позначки 0,47 – у 2017 р.) регіонів. Відносно 

стабільними виявилися Центральний (найбільш цілісним був у 2013 р.), 

Південний (найбільш цілісним був у 2013 р.) та Північно-Східний (найбільш 
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цілісним був у 2017 р.) регіони, які, починаючи з 2015 р.продемонстрували 

незначну позитивну динаміку у напрямку посилення своєї цілісності після її 

послаблення у цьому році. 

За показником усередненої ймовірності цілісностей регіонів О. Стегнія 

та М. Чурилова відповідно до варіації соціальних ідентичностей та групових 

лояльностей ми сформували ієрархію цих регіонів (Див. Рис. 3.9, 3.10.). 

 

 

Рис. 3.9. Ієрархія регіонів України (за О. Стегнієм, М. Чуриловим) відповідно  

до варіації соціальних ідентичностей та групових лояльностей 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 

 

Зазначимо, що цю ієрархічну структуру регіонів ми позначили двома 

кольорами із відповідними до них відтінками, де синій колір відображає ті 

регіони України, усереднена ймовірність цілісності яких є вищою за 

позначку 0,5, решту регіонів, усереднена ймовірність цілісності яких є 

нижчою за позначку 0,5, ми позначили рожевим кольором. Також зауважимо, 

що чим нижчий показник цілісності регіону обох кластерів (як синього, так і 

рожевого), тим світлішим відтінком його відображено на рисунку. Як 

бачимо, найвищий ступінь цілісності за критерієм взаємодії соціальних 

ідентичностей та групових лояльностей продемонстрував Західний регіон 

(Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська обл.) попри те, що у 

перспективі 2013, 2015, 2017 рр. ми виявили різке ослаблення його 

консолідованості. Також достатньо високий рівень цілісності спостерігаємо 
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щодо Південно-Східного регіону (Дніпропетровська та Запорізька обл.). А 

найменш цілісним виявився Центральний регіон (Вінницька, Кіровоградська, 

Полтавська, Черкаська обл.). Решта регіонів є близькими до середнього 

ступеня цілісності із позначками 0,57, 0,56, 0,51 (вище середнього) та 0,49, 

0,44, 0,43 (ступінь нижче середнього). На основі вищеописаного ми уклали 

карту з метою візуалізації регіональної структури України за показником 

усередненої ймовірності цілісностей регіонів О. Стегнія та М. Чурилова з 

урахуванням варіації соціальних ідентичностей та групових лояльностей 

(Див. Рис. 3.10.). 

 

 

Рис. 3.10. Карта ієрархії регіонів України (за О. Стегнієм, М. Чуриловим) відповідно 

до варіації соціальних ідентичностей та групових лояльностей 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 

 

Із зображення на карті можемо виокремити два кластери із найбільш 

консолідованими регіонами – це західний, що містить у собі Західний та 

Південно-Західний регіони і східний, що складається із Східного та 

Південно-Східного регіонів. Що стосується регіонів північного, 

центрального та південного кластерів країни, то вони продемонстрували 

достатньо низькі показники своєї цілісності у зв’язку з тим, що області, які до 

них належать, проявили ситуативне групування. Таким чином, модель 
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регіоналізації сучасної України, яку запропонували О. Стегній та 

М. Чурилов, в цілому є валідною, однак із певним застереженням. За нашими 

контролюючими змінними Північно-Західний, Південний та Центральний 

регіони продемонстрували низький рівень цілісності. Це, на нашу думку, 

мало би стимулювати авторів до перевірки їхньої моделі у рамках сучасних 

реалій українського соціуму. 

Таким чином, Гіпотеза 3.1. верифікована частково. Адже не зважаючи 

на її підтвердження щодо найвищого рівня цілісності Західного регіону, 

Східний регіон проявив середній рівень консолідованості, натомість 

найнижча позначка належить Центральному регіону. 

Переходимо до верифікації Гіпотези 3.2. про ймовірну відмінність 

ідентичнісно-лояльнісних комплексів між жителями різних регіонів за 

параметрами “старого” й “нового” регіоналізмів у контексті 

посткомуністичних трансформацій. Для цього використаємо базу даних 

проекту “Львів–Донецьк: соціологічний аналіз групових ідентичностей та 

ієрархій суспільних лояльностей”, де представлено необхідні нам показники 

у 1994, 1999, 2004, 2010, 2015 рр. 

Для початку ми здійснили конструювання двох соціологічних індексів 

“Націоналістична лояльнісна компонента ідентичності “українець”” і 

“Громадянська лояльнісна компонента ідентичності “українець””. Перший 

індекс конструювався на основі переліку змінних характеристик: 

а) ступінь прихильності до українських націоналістів за шкалою від 0 

до 10, де 0 означає дуже негативне ставлення до них, а 10 – дуже позитивне;  

б) рівень спільності з українськими націоналістами з використанням 

шкали від 1 до 4, де 1 означає багато спільного з ними, а 4 – нічого спільного;  

в) сила згоди з твердженням “Україна – тільки для українців” за 5-

бальною шкалою, де 1 – повна згода з твердженням, а 5 – цілковита незгода з 

ним.  

Сам індекс ми конструювали з використанням команди “обчислити”, 

беручи до уваги значення 8, 9, 10 змінної а), значення 1, 2 змінних б) і в). 
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Другий індекс ми конструювали на основі наступних змінних: 

а) сила згоди з твердженням: “Не має значення, якою мовою люди роз-

мовляють, при умові, якщо вони підтримують Україну”;  

б) сила згоди з твердженням: “Різні національні групи можуть жити в 

гармонії між собою в одній країні”;  

в) сила згоди з твердженням: “Україна – тільки для українців”. 

Вимірювання усіх трьох змінних ми здійснили за шкалою від 1 до 5, де 

1 – цілковита згода з твердженням, а 5 –повна незгода з ним. Індекс було 

сконструйовано з використанням команди “обчислити”, коли до уваги 

бралися значення 1, 2 змінних а) і б), значення 4, 5 змінної в).  

Обидва індекси ми вимірювали значеннями від 1 до 4, де 1 – 

відсутність прояву відповідної лояльнісної компоненти ідентичності 

“українець/ка”, 2 – низька інтенсивність прояву лояльнісної компоненти, 3 – 

середня інтенсивність прояву лояльнісної компоненти, 4 – висока 

інтенсивність цього прояву. 

З використанням технології мультиноміальної логістичної регресії ми 

розрахували ймовірності подій, що відповідають кожному із чотирьох 

значень індексів, представлених вище. Ці ймовірності розраховувалися 

окремо для Львова та Донецька, окремо для кожного з років спостереження із 

прогнозом ймовірних трендів до 2020 р. 

 

Таблиця 3.4. 

Ймовірності прояву націоналістичної лояльнісної компоненти ідентичності 

“українець” у м. Львові та м. Донецьку (1994–2020 рр.) 

Рівні інтенсивності прояву 

лояльнісної компоненти 
1994 р. 1999 р. 2004 р. 2010 р. 2015 р. 2020 р. 

Відсутність прояву лояльнісної 

компоненти (м. Львів) 
0,392 0,337 0,284 0,236 0,192 0,154 

Низька інтенсивність прояву 

лояльнісної компоненти (м. Львів) 
0,275 0,300 0,322 0,340 0,353 0,359 

Середня інтенсивність прояву 

лояльнісної компоненти (м. Львів) 
0,270 0,280 0,285 0,285 0,281 0,271 

Висока інтенсивність прояву 

лояльнісної компоненти (м. Львів) 
0,063 0,083 0,108 0,139 0,175 0,216 

Відсутність прояву лояльнісної 

компоненти (м. Донецьк) 
0,878 0,862 0,839 0,810 0,773 0,727 
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Рівні інтенсивності прояву 

лояльнісної компоненти 
1994 р. 1999 р. 2004 р. 2010 р. 2015 р. 2020 р. 

Низька інтенсивність прояву 

лояльнісної компоненти (м. Донецьк) 
0,083 0,103 0,128 0,158 0,192 0,230 

Середня інтенсивність прояву 

лояльнісної компоненти (м. Донецьк) 
0,038 0,033 0,029 0,024 0,021 0,017 

Висока інтенсивність прояву 

лояльнісної компоненти (м. Донецьк) 
0,001 0,002 0,004 0,007 0,014 0,026 

Джерело:розроблено автором на основі [1, 2, 3, 4, 5]. 

 

 

Рис. 3.11. Лінійні тренди у розподілах ймовірностей прояву націоналістичної лояльнісної 

компоненти ідентичності “українець” у м. Львові та м. Донецьку (1994–2020 рр.) 

Джерело: розроблено автором на основі [1, 2, 3, 4, 5]. 

Відповідно до ліній трендів у розподілах ймовірностей прояву 

націоналістичної лояльнісної компоненти ідентичності “українець” у містах 

Львові та Донецьку спостерігалась відчутна відмінність між цими двома 

регіональними центрами. Висока та середня інтенсивність прояву цієї 
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компоненти у м. Донецьку демонстрували стало низьку ймовірність у 

перспективі 1994–2020 рр. (від 0,001 до 0,038). Водночас ймовірність події, 

що ця лояльність відсутня у Донецьку є дуже високою (від 0,878 у 1994 р. до 

0,727 у 2020 р.). Паралельно з цим у м. Львові ймовірність високої 

інтенсивності прояву націоналістичної лояльнісної компоненти активно 

зросла від 0,063 у 1994 р. до 0,216 у 2020 р. Середня інтенсивність мала сталі 

показники (від 0,270 до 0,285). Разом з цим ймовірність, що така лояльнісна 

компонента буде відсутньою у Львові активно знизилась з 0,392 у 1994 р. до 

0,154 у 2020 р. 

 

Таблиця 3.5. 

Ймовірності прояву громадянської лояльнісної компоненти ідентичності 

“українець” у м. Львові та м. Донецьку (1994–2020 рр.) 

Рівні інтенсивності прояву 

лояльнісної компоненти 
1994 р. 1999 р. 2004 р. 2010 р. 2015 р. 2020 р. 

Відсутність прояву лояльнісної 

компоненти (м. Львів) 
0,079 0,076 0,073 0,068 0,063 0,057 

Низька інтенсивність прояву 

лояльнісної компоненти (м. Львів) 
0,392 0,348 0,303 0,260 0,218 0,180 

Середня інтенсивність прояву 

лояльнісної компоненти (м. Львів) 
0,202 0,251 0,306 0,368 0,433 0,500 

Висока інтенсивність прояву 

лояльнісної компоненти (м. Львів) 
0,328 0,325 0,317 0,304 0,285 0,263 

Відсутність прояву лояльнісної 

компоненти (м. Донецьк) 
0,012 0,011 0,009 0,008 0,006 0,005 

Низька інтенсивність прояву 

лояльнісної компоненти (м. Донецьк) 
0,429 0,330 0,243 0,171 0,116 0,076 

Середня інтенсивність прояву 

лояльнісної компоненти (м. Донецьк) 
0,087 0,125 0,171 0,225 0,284 0,347 

Висока інтенсивність прояву 

лояльнісної компоненти (м. Донецьк) 
0,473 0,534 0,576 0,596 0,593 0,571 

Джерело: розроблено автором на основі [1, 2, 3, 4, 5]. 
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Рис. 3.12. Лінійні тренди у розподілах ймовірностей прояву громадянської лояльнісної 

компоненти ідентичності “українець” у м. Львові та м. Донецьку (1994–2020 рр.) 

Джерело: розроблено автором на основі [1, 2, 3, 4, 5]. 

 

У рамках лінійних трендів у розподілах ймовірностей прояву 

громадянської лояльнісної компоненти ідентичності “українець” в обидвох 

містах ймовірність події, що така лояльність відсутня була стало низькою 

(від 0,005 до 0,079). Водночас спостерігалося стрімке падіння низької 

інтенсивності прояву цієї лояльності в обидвох містах (в середньому від 0,4 у 

1994 р. до 0,1 у 2020 р.). На цьому тлі ми зафіксували активне зростання 

середньої інтенсивності прояву громадянської лояльнісної компоненти (в 

середньому з 0,15 у 1994 р. до 0,42 у 2020р.). Також слід відзначити, що 

серед усіх ліній трендів найвищою була позиція у лінії, яка відображала 

високу інтенсивність прояву цієї компоненти у м. Донецьку з коливанням 
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амплітуди її ймовірностей від 0,473 у 1994 р. через 0,596 у 2010 р. до 0,571 у 

2020 р. При цьому ймовірність високої інтенсивності прояву цієї лояльності у 

м. Львові поступово ниспадала з 0,328 у 1994 р. до 0,263 у 2020 р. 

Таким чином Гіпотеза 3.2. зазнала високого рівня верифікації. 

Відмінності між містами Львів та Донецьк за показниками “старого” 

регіоналізму були активніше виражені, аніж за характеристиками “нового” 

регіоналізму. Водночас можна зробити висновок, що м. Львів як 

регіональний центр на Заході України мало дещо вищі показники “старого” 

регіоналізму, аніж м. Донецьк як регіональний центр на Сході України, яке 

формувало в собі насамперед ознаки “нового” регіоналізму. Зазначені 

тенденції також знайшли відображення у публікаціях автора [25, 26, 88, 89]. 

Останнім стратегічним напрямом нашого дослідження є виявлення 

структури регіонів України на основі емпіричних показників трьохвимірного 

простору взаємодії соціальних ідентичностей та відповідних до них групових 

лояльностей як мисленнєво-діяльнісних актів індивідів. Це завдання ми 

виконали окремо для кожної з моделей зв’язків факторної змінної “області 

проживання респондентів, а також АРК, м. Севастополь і м. Київ” й 

показникових змінних досліджуваних ідентичностей та відповідних до них 

лояльностей (Див. Рис. 3.1.–3.5.). Розпочнімо з першої моделі, що містить у 

собі локальні ідентичності та лояльності у форматі двох інтегрованих 

показникових змінних, над якими ми виконали п’ять дій емпіричного 

спостереження за станом на 2013, 2015, 2017 рр. Для наших узагальнень ми 

брали до уваги ті регіони, які утворювались областями зі середовища 

факторної змінної, розташованими у протилежних секторах відповідних 

шкал вимірювання (у секторах мінімальних та максимальних значень цих 

шкал). За результатами п’яти зазначених вище ситуацій спостереження ми 

проаналізували ступені ймовірної кластеризації тих чи інших суміжних 

областей України за наступним принципом: якщо певна пара суміжних 

областей потрапила в один регіон, викристалізований у рамках відповідної 

матриці, за результатами усіх п’яти спостережень, то у цьому випадку 
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ступінь кластеризації цих областей в одне ціле дорівнював “5”. Якщо такий 

результат повторився чотири рази з п’яти, то ступінь кластеризації 

дорівнював “4”, якщо три рази, то – “3”. На цьому підрахунки ступеню 

кластеризації ми зупинили, оскільки вважали за необхідне брати до уваги 

тільки ті випадки, коли кількість позитивних результатів є більшою за 

половину усіх ситуацій спостереження, проведених у рамках цієї моделі 

(Див. Таблицю 3.6.). 

 

Таблиця 3.6. 

Кластери суміжних областей в контексті моделі, що містить  

локальні ідентичності та відповідні лояльності 

№ Кластери суміжних областей 
Ступені 

кластеризації 

1. Львівська, Івано-Франківська обл. 5 

2. Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська обл. 4 

3. Київська, Чернігівська обл. 4 

4. Луганська обл. 4 

5. Вінницька, Київська обл. 3 

6. Волинська, Рівненська обл. 3 

7. Донецька, Запорізька обл. 3 

8. Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська обл. 3 

9. Чернівецька, Тернопільська обл. 3 

10. Ситуативна кластеризація не визначено 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 

 

З метою візуалізації регіональної структури за показниками локальних 

ідентичностей та відповідних до них лояльностей ми уклали карту кластерів 

суміжних областей (Див. Рис. 3.13.). 
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Рис. 3.13. Карта кластерів суміжних областей в контексті моделі, що містить 

локальні ідентичності та відповідні лояльності 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 

 

На мапі візуалізувалося три кластери областей у західній, північній та 

східній частинах України. Принагідно зазначимо, що мінімальні та 

максимальні значення локальних ідентичностей та відповідних до них 

лояльностей розмістились на відрізку між середнім та високим рівнями 

шкали їхнього вимірювання. Якщо аналізувати цю карту крізь призму 

цілісності регіону, то можемо констатувати, що найбільш консолідованим у 

контексті локальних ідентичностей та відповідних до них лояльностей є 

регіон на Заході України із найвищим ступенем групування між Львівською 

та Івано-Франківською областями (5-й ст.) і дещо нижчим – з 

Тернопільською (4-й ст.). У північній частині країни високий рівень 

групування 4-го ступеню спостерігаємо між Київською та Чернігівською 

областями, а у східній частині відрубною від усіх, однак достатньо 

консолідованою виявилась Луганщина. Водночас, середній рівень цілісності 

3-го ступеню продемонстрували Закарпатська та Чернівецька, Волинська і 

Рівненська, Вінницька та Київська, Донецька і Запорізька області. Усі інші 

області країни виявились ситуативно кластеризованими. 

Перейдімо до наступної моделі, що містить у собі регіональні 

ідентичності та відповідні до них лояльності у форматі двох показникових 
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змінних, одна з яких є інтегрованою, над якими ми, за аналогією до 

попередньої моделі, виконали п’ять дій емпіричного спостереження у 

перспективі 2013, 2015, 2017 рр. Результати підрахунку ступенів 

кластеризації суміжних областей представлено у Таблиці 3.7. 

 

Таблиця 3.7. 

Кластери суміжних областей в контексті моделі, що містить  

регіональні ідентичності та відповідні лояльності 

 

№ Кластери суміжних областей 
Ступені 

кластеризації 

1. Львівська, Івано-Франківська обл. 4 

2. Волинська, Львівська обл. 3 

3. Волинська, Рівненська обл. 3 

4. Житомирська, Хмельницька обл. 3 

5. Вінницька, Київська обл. 3 

6. Київська, Чернігівська обл. 3 

7. Чернігівська, Сумська обл. 3 

8. Полтавська, Кіровоградська обл. 3 

9. Ситуативна кластеризація не визначено 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 

 

Наступною нашою дослідницькою дією було укладення карти 

кластеризації суміжних областей за показником регіональних ідентичностей 

та відповідних до них лояльностей, які, слід зазначити, демонстрували рівні 

від “вище середнього” до “максимального” на шкалі вимірювання (Див. Рис. 

3.14.). 
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Рис. 3.14. Карта кластерів суміжних областей в контексті моделі, що містить 

регіональні ідентичності та відповідні лояльності 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 

 

Відтак, й надалі найбільш стійке групування 4-го ступеню існує між 

Львівською та Івано-Франківською областями, натомість Тернопільська обл., 

яка на попередній мапі утворювала з цими областями регіон, 

продемонструвала ситуативну кластеризацію. Незважаючи на середній 

рівень групування усіх інших областей, позначених на мапі, можемо 

відзначити низку тенденцій. Зокрема, уже вдруге спостерігаємо кластер, що 

складається із Вінницької, Київської та Чернігівської областей, до яких 

приєдналася ще й Сумська обл. Як бачимо, це другий випадок, коли Київська 

обл. виступає так званим медіатором між цими областями. Також слід 

зазначити, що 3-й ступінь кластеризації надалі демонструють Волинська та 

Рівненська обл. Що ж стосується нових варіацій групування суміжних 

областей за показником регіональних ідентичностей та відповідних до них 

лояльностей, то тут вперше спостерігаємо появу кластеру з Полтавської та 

Кіровоградської обл. (3-й ст.) і Житомирської та Хмельницької (3-й ст.). 

Решта областей продемонстрували ситуативне групування, особливо у 

південно-східній частині України. 
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Наступне наше завдання – аналіз третьої моделі, що містить у собі 

національну ідентичність “українець” та відповідні до неї лояльності, у 

форматі восьми інтегрованих та однієї самостійної показникових змінних, 

над якими ми виконали двадцять сім дій емпіричного спостереження за 

станом на 2013, 2015, 2017 рр. З урахуванням масштабів вищезазначеної 

моделі, ми розділили її на три блоки за критерієм групування змінних і на 

їхній основі створили три види мап: перша укладена за показниками власне 

національної ідентичності та відповідних афективних лояльностей; друга – 

на основі національної ідентичності “українець” та відповідних лояльнісних 

моделей історичної пам’яті; третя – на основі мовних показників. За 

аналогією до двох попередніх дослідницьких дій ми здійснили підрахунки 

щодо кластеризації суміжних областей на основі змінних із кожного 

виокремленого блоку. Отже, першою нашою дослідницькою дією у межах 

цієї моделі був аналіз даних щодо національної ідентичності “українець” та 

відповідних до неї лояльностей у форматі двох інтегрованих показникових 

змінних, над якими ми виконали дев’ять дій емпіричного спостереження у 

перспективі 2013, 2015, 2017 рр. За результатами дев’яти зазначених ситуацій 

спостереження ми проаналізували ступені ймовірної кластеризації тих чи 

інших суміжних областей України за аналогічним до попередніх принципом: 

підрахунки ступеню кластеризації ми зупинили на рівні “5”, оскільки 

вважали за доцільне брати до уваги тільки ті випадки, коли кількість 

позитивних результатів є більшою за половину усіх ситуацій спостереження, 

проведених у рамках цієї моделі (Див. Таблицю 3.8.). 

 

Таблиця 3.8. 

Кластери суміжних областей в контексті моделі, що містить  

національну ідентичність “українець” та відповідні лояльності  

 

№ Кластери суміжних областей 
Ступені 

кластеризації 

1. Львівська, Тернопільська обл. 8 

2. Харківська, Донецька обл. 7 

3. Харківська, Луганська обл. 7 
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№ Кластери суміжних областей 
Ступені 

кластеризації 

4. Луганська, Донецька обл.  6 

5. Львівська, Івано-Франківська обл. 5 

6. Хмельницька, Вінницька обл. 5 

7. Ситуативна кластеризація не визначено 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 

 

На основі даних, розміщених у Таблиці 3.8., ми уклали мапу 

регіональної структури України за вищезгаданим показником. Зазначимо, що 

мінімальні та максимальні значення національної ідентичності “українець” та 

відповідних до них лояльностей розмістились на відрізку між середнім та 

високим рівнями шкали вимірювання, за винятком м. Севастополя, яке 

продемонструвало свою відрубність за змінною “традиційна модель 

національної ідентичності “українець”” у 2013 р. Результати групування 

суміжних областей за вищезазначеним критерієм візуалізовано на Рис. 3.15. 

 

 

 

Рис. 3.15. Карта кластерів суміжних областей в контексті моделі, що містить 

національну ідентичність “українець”та відповідні лояльності 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 

 

У підсумку ми отримали два чітко окреслених кластери у західній та 

східній частинах України. Найвищий ступінь кластеризації 

продемонстрували Львівська та Тернопільська області (8 ст.), а також 
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Харківська, Луганська і Донецька області (7-й та 6-й ступені). При цьому 

саме Харківська обл. виступила так званим медіатором для двох інших 

областей цього кластеру. Несподіваним є той факт, що ступінь групування 

Луганської та Донецької областей між собою (6-й ст.) виявився на одиницю 

нижчим у порівняні до ступеню групування кожної з них із Харківською (7-й 

ст.). Значно слабший від попередніх ступінь кластеризації – 5-й 

продемонстрували Вінницька й Хмельницька, Івано-Франківська та 

Львівська області. Усі інші області групувались ситуативно. 

Перейдімо до аналізу другого блоку кластеризації областей у межах 

моделі, що містить національну ідентичність “українець” та відповідні 

лояльнісні моделі історичної пам’яті. У межах цього блоку ми виконали 

шість дій емпіричного спостереження за станом на 2013, 2015, 2017 рр. із 

збереженням попереднього принципу підрахунків. З урахуванням загальної 

кількості спостережуваних фактів, ми зупиняли наші обчислення на позначці 

“3” (Див. Таблицю 3.9.). Принагідно зауважимо, що мінімальні та 

максимальні значення діяльнісних компонентів лояльностей щодо 

української моделі історичної пам’яті розмістились між рівнями “практичної 

відсутності” та “нижче середнього”, натомість відповідні значення 

лояльностей щодо радянської моделі здебільшого ранжувались від 

“найнижчого ” до “вище середнього” рівнів. 

 

Таблиця 3.9. 

Кластери суміжних областей в контексті моделі, що містить національну 

ідентичність “українець”та відповідні лояльнісні моделі історичної пам’яті 

 

№ Кластери суміжних областей 
Ступені 

кластеризації 

1. Львівська, Івано-Франківська,Тернопільська обл. 6 

2. Одеська, Миколаївська обл. 5 

3. Луганська, Харківська обл. 3 

4. Запорізька, Донецька обл. 3 

5. Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська обл. 3 

6. Закарпатська, Чернівецька обл. 3 

7. Ситуативна кластеризація не визначено 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 
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На основі ступенів кластеризації суміжних областей за критерієм 

національної ідентичності “українець” та відповідних лояльнісних моделей 

історичної пам’яті, ми уклали карту (Див. Рис. 3.16.). 

 

 

Рис. 3.16. Карта кластерів суміжних областей в контексті моделі, що містить 

національну ідентичність “українець”та відповідні лояльнісні моделі історичної пам’яті 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 

 

У підсумку спостерігаємо три чітко викристалізовані кластери 

суміжних областей на Заході, Сході та Півдні України. Зокрема, незмінно 

стійкі позиції демонструє регіон із трьох західних областей країни – 

Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської (6-й ст.). Дещо нижчий, 

однак достатньо високий рівень кластеризації вперше продемонстрували 

Одеська та Миколаївська області (5-й ст.). Вдруге, як і в моделі, що містить 

локальні ідентичності та відповідні лояльності, до Львівської та Івано-

Франківської областей примкнула Закарпатська область із 3-м ступенем 

кластеризації. Чернівецька область виявила консолідованість 3-го ступеню із 

Закарпатською областю. Такий же ж рівень групування продемонстрували 

Харківська й Луганська, Донецька і Запорізька області. Решта областей 

України кластеризувались ситуативно. 

Третій блок кластеризації суміжних областей у контексті моделі, що 

містить національну ідентичність “українець” та відповідні до неї 
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лояльності складається, як зазначалось вище, із змінних щодо мовних 

атитюдів і практик. У межах цього блоку ми виконали дванадцять дій 

емпіричного спостереження у зрізі трьох хвиль опитування із збереженням 

попереднього принципу фіксації групувань. З урахуванням загальної 

кількості спостережуваних кейсів, ми зупиняли наші обчислення на позначці 

“6”, що становить половину досліджуваних фактів (Див. Таблицю 3.10.). 

 

Таблиця 3.10. 

Кластери суміжних областей в контексті моделі, що містить  

національну ідентичність “українець” та відповідні діяльнісні компоненти 

лінгвістичних лояльностей 

 

№ Кластери суміжних областей 
Ступені 

кластеризації 

1. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська обл. 8 

2. Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська обл. 8 

3. Донецька, Луганська обл. 8 

4. Чернівецька, Хмельницька, Рівненська обл. 7 

5. Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська обл. 7 

6. Запорізька, Херсонська обл. 7 

7. Харківська, Донецька обл. 7 

8. Хмельницька, Тернопільська, Львівська, 

Рівненська, Волинська, Івано-Франківська, 

Закарпатська обл. 

6 

9. Харківська, Луганська обл. 6 

10. Ситуативна кластеризація не визначено 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 

 

З метою візуалізації того, як лінгвістичні настанови та практики 

регіоналізують Україну, ми уклали відповідну карту за цими показниками 

(Див. Рис. 3.17.). 
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Рис. 3.17. Карта кластерів суміжних областей в контексті моделі, що містить 

національну ідентичність “українець” та відповідні діяльнісні компоненти  

лінгвістичних лояльностей 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 

 

У підсумку, ми отримали викристалізовані макрорегіони у західній та у 

південно-східній частинах країни. Слід зазначити, що кластер областей на 

Заході України характеризується превалюванням здебільшого негативних 

атитюдів щодо україно-російської двомовності та максимальною 

поширеністю україномовних практик. Що стосується другого, 

вищезазначеного нами кластеру, то тут спостерігаємо “скоріше позитивні” та 

“цілком позитивні” значення на шкалі вимірювання мовних атитюдів і 

“близьку до максимальної” поширеність російськомовних практик. Вже 

вкотре Північ та Центр України проявили ситуативне групування і потрапили 

до кластеру із середніми значеннями лінгвістичних показників. Однак, навіть 

у межах чітко виокремлених кластерів областей, ми можемо констатувати 

різні за ступенем типи їхнього групування. Зокрема, традиційно високий 

ступінь кластеризації (8-й ст.) продемонстрували Львівська, Івано-

Франківська та Тернопільська області. Несподіваним виявився кластер із 7-м 

ступенем групування між Рівненською, Хмельницькою та Чернівецькою 

областями. Вперше високий ступінь групування, аналогічний до 

попереднього, спостерігаємо між Херсонською, Миколаївською та 
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Дніпропетровською областями, до яких з одного боку примкнула Одеська 

область, а з іншого – Запорізька із 7-ми ступенями кластеризації із 

суміжними до них областями. Восьмий ступінь близькості за лінгвістичним 

критерієм проявили також Луганська та Донецька області, до яких 

приєдналася також Харківська область із дещо нижчими ступенями 

кластеризації (6-й –з першою, 7-й – з другою). 

Перейдімо до наступної моделі нашого дослідження, яка містить у собі 

релігійні ідентичності та відповідні до них лояльності респондентів. 

Зазначимо, що в межах вищевказаної моделі ми виконали дванадцять дій 

емпіричного спостереження у хронологічній перспективі, результати яких 

представлено у дев’яти матрицях (показники лояльностей (Див. Таблиці 

Б.38.–Б.46.)) та трьох таблицях кростабуляцій (показники ідентичностей 

(Див. Б.47.–Б.52.)). З урахуванням обраного нами принципу обчислення 

ступенів кластеризації суміжних областей за відповідними показниками, при 

використанні даних з матриць наш підрахунок було зупинено на позначці 

“5”, а при використанні даних з таблиць кростабуляцій ми брали до уваги 

30% як найнижчий прохідний бар’єр для “УПЦ МП”, “УПЦ КП”, “просто 

православний”, “віруючий без конфесії”, “невіруючий атеїст”, “УГКЦ” та 5% 

як найнижчий поріг для “УАПЦ” й “РКЦ”. Результати обчислень розміщені у 

Таблицях 3.11, 3.12. 

 

Таблиця 3.11. 

Кластери суміжних областей в контексті моделі, що містить  

релігійні лояльності 

№ Кластери суміжних областей 
Ступені 

кластеризації 

1. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська обл. 5 

2. Черкаська, Полтавська обл. 5 

3. Сумська, Харківська, Луганська обл. 5 

4. Харківська, Донецька обл. 5 

5. Ситуативна кластеризація не визначено 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 
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На основі даних з таблиці ми уклали карту регіонів України за 

показником релігійних лояльностей її громадян (Див. Рис. 3.18.). 

 

 

Рис. 3.18. Карта кластерів суміжних областей в контексті моделі, що містить  

релігійні лояльності 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 

 

На основі укладеної карти можемо зробити висновок, що лояльність 

респондентів до представників тих чи інших релігійних конфесій не є 

достатньо сильним регіоноутворюючим чинником. Підтвердженням цього є 

чітка кристалізація лише трьох кластерів областей. Принагідно зазначимо, 

що жодна група не продемонструвала найвищих ступенів консолідованості, 

залишаючись на 5-му щаблі із 9-ти можливих. З огляду на це, можемо все ж 

відзначити незмінний тандем із Львівської, Івано-Франківської та 

Тернопільської областей на Заході України. На Сході країни 

кластеризувались Сумська, Харківська, Луганська та Донецька області. 

Показовим є наше спостереження щодо Харківської області, яка вже 

неодноразово стає медіатором між Луганською та Донецькою областями, які, 

у більшості випадків, групуються між собою за її посередництвом, а не 

безпосередньо. Третій кластер, утворений за критерієм релігійних 

лояльностей мешканців України, містить Черкаську та Полтавську області: 

таке групування відбулося вперше, хоча у попередніх моделях Полтавська 

область уже фігурувала, однак тоді вона кластеризувалась із 



171 

 

Кіровоградською областю за показником регіональних ідентичностей та 

відповідних лояльностей. Окрім усього вищезазначеного, варто закцентувати 

на тому, що мінімальні та максимальні значення релігійних лояльностей 

розмістились на відрізку між позитивним та індиферентним рівнями шкали 

їхнього вимірювання. І лише кластер, що сформувався із областей західної 

частини України, продемонстрував наближеність до антилояльного 

сприйняття представників УПЦ МП. 

Як зазначалося вище, ми також здійснили відповідні обчислення щодо 

релігійних приналежностей громадян України за станом на 2013, 2015, 2017 

рр., які представлено у Таблиці 3.12. 

 

Таблиця 3.12. 

Кластери суміжних областей в контексті моделі, що містить  

релігійні ідентичності 

№ Кластери суміжних областей Конфесія 
Ступені 

кластеризації 

1. Черкаська, Харківська обл. Просто 

православний 

2 

2. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська обл. УГКЦ 3 

3. Івано-Франківська обл. УАПЦ 2 

4. Рівненська, Волинська, Кіровоградська обл. 

УПЦ КП 

3 

5. Чернігівська, Полтавська, Київська, Житомирська, 

Закарпатська обл. 

2 

6. Закарпатська обл. РКЦ 2 

7. Чернівецька, Одеська обл. 
УПЦ МП 

3 

8. Луганська, Донецька, Волинська, Рівненська обл. 2 

9. Ситуативна кластеризація  не визначено 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 

 

На основі даних, розміщених у таблиці, ми уклали мапу з метою 

візуалізації регіональної структури України за відповідним показником (Див. 

Рис. 3.19.) 
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Рис. 3.19. Карта кластерів суміжних областей в контексті моделі, що містить  

релігійні ідентичності 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 

 

Аналізуючи типи та ступені групувань, представлених на мапі, можемо 

виснувати наступне. Найбільше респондентів, що належать до УПЦ МП 

зосереджено у Чернівецькій та Одеській областях із незначною на загал, 

однак статистично значущою кількістю репрезентантів РКЦ у межах першої . 

Дещо менша кількість прихильників УПЦ МП сконцентрована у Рівненській 

та Волинській областях північно-західної частини країни і у Донецькій та 

Луганській областях – на Сході. За кількістю прихожан УГКЦ лідируючі 

позиції займає тріумвірат із Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської 

областей, однак зазначимо, що в межах другої сконцентрована й значна 

частка прихильників УАПЦ. Найбільша кількість людей, що ідентифікують 

себе як “православні Київського патріархату”, зосереджена у Кіровоградській 

області (3-й ст. кластеризації), дещо слабше репрезентовані у Закарпатській 

області, а також на території Житомирської, Київської, Чернігівської та 

Полтавської областей. Переважна більшість жителів Черкаської та 

Харківської областей ідентифікувала себе як “просто православні”. В межах 

усіх інших областей спостерігаємо неактивну репрезентацію конфесій.  

Наступна і завершальна модель нашого дослідження містить у собі 

лояльності до Росії як соціальної системи. Зазначимо, що її ми ще називаємо 
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“прострілом”, оскільки ця лояльність формується до соціальної системи 

напряму, оминаючи пояс ідентичностей (більш розлого це було обгрунтовано 

у другому розділі дисертації). У контексті згаданої моделі ми виконали три 

дії емпіричного спостереження у форматі однієї інтегрованої показникової 

змінної за станом на 2013, 2015, 2017 рр. У зв’язку із зазначеною кількістю 

досліджуваних ситуацій, облік ступенів кластеризації областей було 

зупинено на позначці “2”. Результати обчисленнь групування областей за 

показником лояльності до Росії у контексті її наближеності/ віддаленості до 

України представлено у Таблиці 3.13.  

 

Таблиця 3.13. 

Кластери суміжних областей в контексті моделі, що містить  

лояльності до Росії як соціальної системи 

 

№ Кластери суміжних областей 
Ступені 

кластеризації 

1. Львівська, Волинська, Тернопільська обл. 3 

2. Одеська, Миколаївська обл. 3 

3. Сумська, Харківська, Луганська обл. 3 

4. Рівненська, Івано-Франківська, Чернівецька обл. 2 

5. Дніпропетровська, Харківська, Миколаївська обл. 2 

6 Донецька, Харківська, Луганська обл. 2 

7 Ситуативна кластеризація не визначено 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 

 

Слід зазначити, що максимальні та мінімальні значення лояльностей до 

Росії розмістились між середніми та мінімальними позначками шкали 

вимірювання, що візуалізовано на Рисунку 3.20. 

 

 

 

 

 



174 

 

 

Рис. 3.20. Карта кластерів суміжних областей в контексті моделі, що містить  

лояльності до Росії як соціальної системи 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 

 

У підсумку можемо говорити про три чітко викристалізовані регіони із 

найвищими ступенями групування. Достатньо несподівано 

скластеризувалася традиційна діада у складі Львівської та Тернопільської 

областей із Волинською. Натомість Івано-Франківська область увійшла до 

одного кластеру з Рівненською і Чернівецькою областями. На Півдні України 

викристалізувався регіон із Одеської та Миколаївської областей, респонденти 

яких тричі продемонстрували схожість своїх настанов щодо Росії. Тричі 

групувались Сумська, Харківська та Луганська області. Не можемо не 

відзначити того факту, що Харківська область й надалі виконує функцію 

медіатора між такими областями як Донецька й Луганська, Дніпропетровська 

й Миколаївська із другим ступенем групування. Також ми зафіксували 

наступну тенденцію: впродовж усіх трьох хвиль опитування мешканці 

областей західної частини України виявляли низький або практично 

відсутній рівні лояльності щодо Росії, тобто вбачали мало спільного між 

представниками цих двох країн. Натомість жителі південно-східної частини 

України демонстрували дещо вищий рівень лояльності до Росії, однак 

зазначимо, що жодного разу громадяни України не виявили найвищого рівня 



175 

 

лояльності до цієї держави як системи. Усі інші області, які не увійшли до 

нашого аналізу, продемонстрували ситуативну кластеризацію. 

Отже, у результаті здійсненого вище виявлення структури регіонів 

України на основі емпіричних показників трьохвимірного простору взаємодії 

соціальних ідентичностей та відповідних до них групових лояльностей у 

межах кожної із п’яти моделей нашого дослідження, можемо зробити 

наступні висновки. Сформульована нами Гіпотеза 4.1. щодо високого рівня 

активності змінних характеристик з національним наповненням та низького 

рівня активності локальних та регіональних ідентичностей і відповідних 

лояльностей у регіонотворенні в Україні верифікована частково. Адже 

кількість чітко викристалізованих регіонів із найвищими ступенями 

групування у контексті перелічених змінних коливалася у межах трьох-

чотирьох кластерів. Відповідно до цього, можемо стверджувати, що 

показники локальних та регіональних ідентичностей і відповідних до них 

лояльностей виявились достатньо активно регіоноструктуруючими, як і 

змінні із національним наповненням, що спростувало наші попередні 

припущення. Водночас, слід зазначити, що найбільш строкатою виявилася 

мапа регіонів України за показниками релігійних ідентичностей опитаних і 

дещо менше регіонів викристалізовано за критерієм лояльностей до Росії. 

Відтак, це підтверджує нашу Гіпотезу 4.2. щодо активної регіоноформуючої 

ролі вищеперелічених змінних. Натомість ми з’ясували, що релігійні 

лояльності респондентів не виконують активної функції у регіонотворчих 

процесах. Тому ця гіпотеза підтверджена частково. 

На підставі окреслених регіонів України в рамках кожної моделі 

змінних характеристик (факторів та показників), наступною нашою 

дослідницькою дією було укладення узагальнюючої карти регіональної 

структури України в контексті взаємодії соціальних ідентичностей та 

групових лояльностей. У якості критерію надійності того чи іншого регіону, 

ми обрали повторюваність значень різних моделей. Регіон вважався 

надійним, якщо результат був однаковий хоча б для двох моделей. У 
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підсумку ми виокремили сімнадцять регіонів із різними контекстами та 

ступенями кластеризації областей, що до них входять (Див. Таблиця 3.14.). 

 

Таблиця 3.14. 

Регіони України у контексті взаємодії соціальних ідентичностей та групових 

лояльностей 

№ Регіони Контексти кластеризації 
Ступені 

кластеризації 

1. Івано-Франківська обл., Львівська 

обл., Тернопільська обл. 

LOCALS+NATID+NATHST+ 

NATLNG+RELIG+RELIGPRK+ 

SOCSYS 

7 

2. Чернівецька обл. (ситуативний 

регіон) 
LOCALS+NATHST+NATLNG+ 

RELIGPRK+SOCSYS 

5 

3. Волинська обл, Рівненська обл. LOCALS+REG+NATLNG+ 

RELIGPRK+SOCSYS 
5 

4. Донецька обл., Луганська обл., 

Харківська обл. 
NATID+NATHST+NATLNG+ 

RELIG+SOCSYS 

5 

5. Хмельницька обл. (ситуативний 

регіон) 
REG+NATID+NATLNG 

3 

6. Миколаївська обл, Одеська обл. NATHST+NATLNG+SOCSYS 3 

7. Закарпатська обл., Львівська обл., 

Івано-Франківська обл. 
LOCALS+NATHST+NATLNG 

3 

8. Черкаська обл. (ситуативний регіон) RELIG+RELIGPRK 2 

9. Дніпропетровська обл., 

Миколаївська обл. 
NATLNG+SOCSYS 

2 

10. Кіровоградська обл, Полтавська обл. REG+RELIGPRK 2 

11. Житомирська обл. (ситуативний 

регіон) 
REG+RELIGPRK 

2 

12. Вінницька обл., Київська обл., 

Чернігівська обл. 
LOCALS+REG 

2 

13. Сумська обл., Харківська обл. RELIG+SOCSYS 2 

14. Донецька обл., Запорізька обл. LOCALS+NATHST 2 

15. Херсонська обл. (ситуативний 

регіон) 
NATLNG 

1 

16. АРК, анексована РФ - - 

17. Київ місто (ситуативний регіон) - - 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ: 

1. LOCALS – локальні ідентичності та відповідні до них лояльності; 

2. REG – регіональні ідентичності та відповідні до них лояльності; 

3. NATID – національна ідентичність “українець” та відповідні до неї лояльності; 

4. NATHST – національна ідентичність “українець”та відповідні лояльнісні моделі історичної пам’яті; 

5. NATLNG – національна ідентичність “українець” та відповідні діяльнісні компоненти лінгвістичних 

лояльностей; 

6. RELIG – релігійні лояльності; 

7. RELIGPRK – релігійні ідентичності; 

8. SOCSYS – лояльності до Росії як соціальної системи. 
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Відповідно до даних, розміщених у таблиці, ми уклали карту регіонів 

України за показниками взаємодії соціальних ідентичностей та групових 

лояльностей у перспективі 2013, 2015, 2017 рр. (Див. Рис. 3.21.). 

 

 

 

Рис. 3.21. Карта регіонів України у контексті взаємодії 

соціальних ідентичностей та групових лояльностей (2013, 2015, 2017 рр.) 

Джерело:розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 

 

На основі усього вищезазначеного, можемо виснувати наступне. 

Найбільш надійними та консолідованими виявилися п’ять регіонів України у 

складі таких областей: регіон №1 – Івано-Франківська, Львівська, 

Тернопільська області (7-й ст. кластеризації); регіон №2 – Волинська й 

Рівненська області (5-й ст.); регіон №3 – Донецька, Луганська та Харківська 



178 

 

області (5-й ст.); регіон №4 – Миколаївська та Одеська області (3-й ст.); 

регіон №5 – Вінницька, Київська, Чернігівська області (2-й ст.). Незважаючи 

на різні ступені кластеризації цих областей на прикінцевих мапах, слід 

зазначити, що підставою для визначення цих регіонів як найбільш стійких 

були: по-перше, повторюваність значень різних моделей, про що йшлося 

вище; по-друге, відсутність ситуативного групування областей того чи 

іншого регіону із суміжними. Саме тому до п’тірки найбільш надійних 

увійшли регіони із другим та третім ступенями кластеризації, які, однак, на 

жодній із мап не групувалися із сусідніми областями.  

Регіони, які увійшли до другої групи проявились у вигляді окремих 

областей-регіонів, демонструючи несистемну кластеризацію із суміжними 

областями. Наприклад, Чернівецьку обл. ми визначили як ситуативну, 

незважаючи на високий рівень повторюваності значень різних моделей (5-й 

ст.). Таке дослідницьке рішення було зумовлено тим, що вказана область 

щоразу групувалася з різними областями: у контексті локальних 

ідентичностей і лояльностей – з Тернопільською областю, у контексті 

національної ідентичності “українець” та відповідних лояльностей до 

моделей історичної пам’яті – із Закарпатською, у контексті мовних настанов і 

практик виступила у тандемі з Хмельницькою та Рівненською областями, у 

рамках релігійної ідентичності – з Одеською областю, а у контексті 

лояльності до Росії кластеризувалась із Рівненською та Івано-Франківською 

областями. Саме тому, займаючи активні позиції на шкалах вимірювання тих 

чи інших змінних, Чернівецька область так і не потрапила до певного 

стабільного регіону. Схоже становище спостерігаємо серед інших областей-

регіонів, таких як Хмельницька (3-й ст. групування), Черкаська (2-й ст.), 

Житомирська (2-й ст.) та Херсонська (1-й ст.). Перша з перелічених вище 

областей проявила ситуативну кластеризацію з Житомирською обл. у 

контексті моделі регіональних ідентичностей та відповідних до них 

лояльностей, з Вінницькою обл. – у рамках моделі національної ідентичності 

“українець” та відповідних афективних лояльностей, з Чернівецькою та 
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Рівненською – у контексті мовних настанов і практик. Що стосується 

Черкаської області, то за показником релігійних лояльностей вона утворила 

кластер із Полтавською областю, а у контексті релігійних ідентичностей 

виявила схожість із Харківською областю. Ситуативну кластеризацію 

другого ступеню продемонструвала також Житомирська область, яка 

увійшла в одну групу з Хмельницькою областю, про що йшлося вище, та з 

Київською – у контексті релігійних ідентичностей. Херсонська область 

увійшла до кластеру з Миколаївською, Дніпропетровською та Запорізькою 

областями за лінгвістичними показниками. Окрім перелічених областей-

регіонів, ми виявили кристалізацію у регіон Кіровоградської та Полтавської 

областей за показниками регіональних ідентичностей та практик й за 

поширеністю релігійних ідентичностей.  

Специфікою третьої групи регіонів є те, що одна область-регіон 

асоціюється із сусіднім надійним кластером групи областей. Наприклад, 

Закарпатська область згрупувалась із Львівською та Івано-Франківською 

областями у контексті трьох моделей показникових змінних (локальних, 

національних, лінгвістичних). Відтак Дніпропетровська область двічі 

утворила кластер з Миколаївською областю, яка разом з Одеською областю 

формувала більш надійний та консолідований регіон. Зазначимо, що Сумська 

область двічі виявила схожість із Харківською у контексті моделей, що 

містять релігійні лояльності та прихильність до Росії, незважаючи на те, що 

остання є складовою більш стійкого регіону разом із Луганською та 

Донецькою областями. Водночас, аналогічний ступінь кластеризації 

продемонструвала Запорізька область із Донецькою за показником локальних 

ідентичностей і відповідних до них лояльностей та за критерієм національної 

ідентичності “українець” і відповідних лояльностей з історичним контекстом. 

Місто Київ проявило себе як окремо виділений регіон, проте ситуативний, 

оскільки, по-перше, в рамках більшості шкал вимірювання займав серединні 

позиції, водночас не демонструючи сталих кластерів як з Київською областю, 

так і з іншими суміжними областями. Що ж стосується АРК, то анексія цієї 
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частини України РФ унеможливила проведення тут будь-яких порівняльних 

досліджень у контексті регіоналізму в сучасній Україні.  

Отже, наше дослідження виявило недоструктурованість системи 

регіонів сучасної України, зокрема значна їхня кількість характеризується 

низьким рівнем цілісності та ситуативністю. Як результат – загальна 

територіально-соціальна система України є розбалансованою із високим 

ступенем гайфенізму. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

У третьому емпіричному розділі дисертації ми здійснили 

компаративний аналіз найновіших досліджень вітчизняних та зарубіжних 

вчених, які працюють у царині ідентичнісної проблематики. Це дало змогу 

нам дійти висновку, що у сучасному соціологічному дискурсі існує деякий 

ухил у бік вивчення етнонаціональних ідентичностей. Водночас ми 

зауважили недостатність напрацювань щодо найбільш релевантних 

показників, з допомогою яких можна було б різносторонньо вивчати зміст 

соціальних ідентичностей. Якщо брати до уваги регіональний вимір 

ідентичнісної проблематики, то принагідно зазначимо, що більшість 

дослідників застосовують історично сформовану регіональну структуру 

України, яка будується за принципом “зверху-вниз”. Окрім цього ми 

зафіксували брак належних теоретичних та емпіричних напрацювань щодо 

феномену групових лояльностей, за винятком соціологічних розробок щодо 

організаційної та споживчої лояльностей. Для практично обумовленого 

розв’язання низки дослідницьких задач, ми обрали бази даних 

дослідницького проекту “Регіон, нація та інше: міждисциплінарне та 

міжкультурне переосмислення України” (університет Санкт-Галлен, 

Швейцарія), опитування для якого було проведено у 2013, 2015, 2017 рр. 

Також ми використали бази даних п’яти хвиль міжнародного дослідження 
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“Львів – Донецьк: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій 

суспільних лояльностей”, проведених у 1994, 1999, 2004, 2010 та 2015 рр. 

На основі вищеперелічених баз даних ми виявили ієрархію соціальних 

ідентичностей, у якій найбільш рейтинговими були рольові ідентичності 

відповідно до статевої та сімейної приналежності, а також локальна, 

регіональна та національна ідентичності.  

З метою емпіричної апробації базових робочих гіпотез дослідження ми 

виконали операціональне моделювання структур змінних характеристик 

(факторів та показників) у п’яти тематичних контекстах. Ці моделі стали 

основою для конструювання матриць групування у регіони та зони таких 

значень факторної змінної, як області постійного проживання респондентів, а 

також АРК, м. Севастополь, м. Київ, відповідно до розподілів значень тих чи 

інших показникових змінних соціальних ідентичностей і групових 

лояльностей. 

Оскільки в рамках цієї роботи групові лояльності виступають 

суб’єктивними складовими соціальних ідентичностей, то важливим аспектом 

було визначення сили кореляції між ними у часовій перспективі 2013, 2015, 

2017 рр. У підсумку ми виявили, що із 102-х випадків парних кореляцій між 

лояльностями та досліджуваними ідентичностями тільки 7 пар є статистично 

незначущими. Чотири випадки взаємозалежностей є статистично значущими 

на рівні 0,05, а 91 – статистично значущі на рівні 0,01.  

Відповідно до мети та завдань цього дослідження, ми виокремили сім 

найбільш регіоналізуючих показників, які сформували наступну ієрархію: 

“діяльнісна лояльність: українська як мова спілкування”, “діяльнісна 

лояльність: російська як мова спілкування”, “ставлення до україно-російської 

двомовності в Україні”, “діяльнісна компонента лояльності до радянської 

моделі історичної пам’яті”, “традиційна модель національної ідентичності 

“українець””, “лояльність до представників УГКЦ”, “лояльність до Росії як 

до соціальної системи у контексті її наближеності/ віддаленості до України”.  
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У результаті спостереження, сфокусованого на двох протилежних 

регіонах України – Західному та Східному, репрезентантами яких були міста 

Львів та Донецьк, ми оцінили силу “старого” та “нового” регіоналізмів у 

формуванні цих регіонів. Нами було виявлено, що ознаки “традиційного” 

регіоналізму активніше розрізнюють жителів двох міст, аніж показники 

“нового”. Також ми з’ясували, що у свідомості львів’ян більш вираженими є 

ознаки “старого” регіоналізму, а у свідомості донеччан – “нового”. 

Ми також здійснили емпіричну апробацію моделі регіоналізації 

сучасної України О. Стегнія та М. Чурилова за допомогою мережі 

контролюючих змінних взаємодії соціальних ідентичностей і групових 

лояльностей. У цьому контексті ми порівняли ступені цілісності регіонів, що 

уможливило з’ясувати наступну картину. Найвищий ступінь цілісності 

продемонстрував Західний регіон (Львівська, Івано-Франківська та 

Тернопільська обл.). Також достатньо високий рівень консолідованості мав 

Південно-Східний регіон (Дніпропетровська та Запорізька обл.). Найменш 

цілісним виявився Центральний регіон (Вінницька, Кіровоградська, 

Полтавська та Черкаська обл.).  

Паралельно із перевіркою моделі регіоналізації сучасної України 

О. Стегнія та М. Чурилова, ми здійснили авторське моделювання ймовірної 

структури регіонів України в контексті взаємодії соціальних ідентичностей 

та групових лояльностей. Спочатку було проведено моделювання регіонів у 

межах п’яти моделей зв’язків факторної змінної (області України, АРК та 

м. Київ) з тими чи іншими показниковими змінними соціальних 

ідентичностей та групових лояльностей. Після цього ми виконали агрегацію 

результатів у рамках кожної з моделей у формат узагальнюючої структури 

регіонів України, яка склалася з трьох типів регіонів. До першого типу 

увійшли п’ять найбільш надійних та консолідованих регіонів України: 

регіон №1 (Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська обл.); регіон №2 

(Волинська, Рівненська обл.); регіон №3 (Донецька, Луганська, Харківська 

обл.); регіон №4 (Миколаївська, Одеська обл.); регіон №5 (Вінницька, 
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Київська, Чернігівська обл.). До регіонів другого типу ми зачислили області-

регіони, які демонстрували несистемну кластеризацію із суміжними 

областями (Чернівецька, Хмельницька, Черкаська, Житомирська, Херсонська 

обл. та до певної міри виражений кластер Кіровоградської та Полтавської 

обл.). Специфікою третьої групи регіонів є те, що одна область-регіон 

асоціюється із сусіднім надійним кластером групи областей (Закарпатська, 

Дніпропетровська, Сумська, Запорізька обл.). Місто Київ проявило себе як 

окремо виділений ситуативний регіон із серединним статусом. АРК також є 

окремо виділеним регіоном у зв’язку з його анексією РФ. 

Щодо перспективних напрямів майбутніх досліджень, то із 

використанням опрацьованого нами трьохвимірного моделювання регіонів 

можна було б з’ясувати характер структурування території України на основі 

інших за змістом показників, наприклад, економічних, соціальних, 

політичних тощо. З іншого боку, результати, отримані нами варто 

апробувати із залученням мережевого та кластерного аналізів. Також 

корисним було б більш детально дослідити особливості регіонотворення у 

прикордонних територіях України із врахуванням подібних процесів у 

сусідніх регіонах інших країн. Отримані дані ефективно було б 

інкорпорувати у систему інтерактивного мапування України, яку запровадив 

Український науковий інститут Гарвардського університету (США). При 

проведенні наступних хвиль дослідницьких проектів “Регіон, нація та інше: 

міждисциплінарне та міжкультурне переосмислення України” (університет 

Санкт-Галлен, Швейцарія), “Львів – Донецьк: соціологічний аналіз групових 

ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей” (Інститут історичних 

досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка) ми 

рекомендуємо розширити систему змінних, які відповідають за параметри 

групових лояльностей громадян України. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено соціологічну концептуалізацію феноменів 

“соціальна ідентичність” та “групова лояльність”. Її теоретичним 

підмурівком у частині вивчення соціальних ідентичностей стали ідеї 

трикомпонентної структури ідентичності з акцентом на її соціальній 

компоненті; теоретичні положення щодо діалектичного взаємозв’язку 

соціальної та індивідуальної складових ідентичності особистості. Відповідно 

до зазначених принципів введено у науковий обіг дефініцію поняття 

“соціальна ідентичність” як усвідомлення індивідом приналежності до певної 

соціальної спільноти на основі суб’єктивного чинника прихильності/ 

лояльності до її представників та об’єктивних передумов формування 

зазначеної суспільної когорти, таких як спільності території проживання, 

мови, звичаїв, традицій, історичної пам’яті тощо. Також з урахуванням 

засновків щодо структури, рівнів прояву та факторів формування групової 

лояльності запропоноване її авторське означення як прихильності індивіда до 

певної соціальної групи, що характеризується визнанням подібності з 

членами цієї групи, відчуттям позитивних емоцій щодо них, соціальними 

зв’язками між її представниками та їхньою прогруповою поведінкою. 

Здійснено конструювання авторської концептуальної шкали змістового 

наповнення феномену “групова лояльність” з розширеною експлікацією. 

Таким чином обґрунтовано методологічну доцільність вивчення соціальних 

ідентичностей у діалектичному взаємозв’язку з груповими лояльностями, 

оскільки доведено, що останні дають змогу розкрити змістову наповненість 

перших, а також пояснити процес їхнього формування. 

Другу групу вихідних теоретичних положень дисертації 

сконцентровано довкола обґрунтування суспільно-історичного контексту 

формування ієрархій соціальних ідентичностей і відповідних групових 

лояльностей громадян України та у соціологічному моделюванні їхньої 

ймовірної взаємодії у загальнонаціональному, регіональному та часовому 
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контекстах. На основі дескриптивного аналізу класичних та неокласичних 

теорій модернізації у межах посткомуністичних трансформацій за основу 

дослідження обрано найбільш релевантну теорію множинних модерностей, 

головні положення якої допускають багатовекторність розвитку 

посткомуністичних суспільств; визнають множинність агентів модернізації; 

сприймають гетерогенність та поліінтерпретативність як ознаки модерності. 

Відповідно виокремлено три головних ознаки соціально-історичного 

контексту сучасного українського суспільства, що уможливило пояснення 

поліваріантності ідентичнісно-лояльнісних взаємодій: “навздогінна 

модернізація”, відкладений транзит замість трансформації, тягар історичних 

спадщин різних географічних частин України. 

Для створення авторської соціологічної моделі ймовірної взаємодії 

соціальних ідентичностей та відповідних групових лояльностей у сучасному 

українському суспільстві застосовано біангуляцію основних засад теорії 

множинних модерностей та теорії морфогенезу. Остання базується на двох 

головних постулатах – емерджентності “структур” й “агентів” та 

темпоральності. Цей підхід виявився обґрунтованим, оскільки дав змогу 

врахувати впливи структур/ систем на формування соціальних ідентичностей 

агентів і навпаки. Відтак емерджентні властивості структур та агентів 

дозволили розглядати їх як генеруючі механізми, що, з одного боку, 

взаємовпливають один на одного, а, з іншого – характеризуються відносними 

автономністю та тривалістю у часі. Це уможливило моделювання різних 

типів ймовірних кореляцій між соціальними ідентичностями та відповідними 

груповими лояльностями і в контексті певного виокремленого часового 

проміжку, і у ширшій хронологічній перспективі. Для моделювання 

ймовірних залежностей у контексті формування регіоналізму та регіонів у 

сучасній Україні синтезовано ознаки “традиційного” й “нового” 

регіоналізмів; аргументовано, що для сучасної України притаманним є 

“гібридний” регіоналізм, який поєднує обидва типи. 
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За допомогою порівняльного аналізу найновіших емпіричних 

досліджень щодо формування та взаємодії соціальних ідентичностей і 

групових лояльностей виявлено значну актуалізацію зазначеної 

проблематики з акцентом на етнонаціональних ідентичностях громадян 

України. Підкреслено, що більшість досліджень регіональних вимірів 

ідентичнісної проблематики зосереджена у площині історично сформованої 

регіональної структури України, яка апріорно будується за принципом 

“зверху-вниз”. Також зафіксовано брак теоретичних та емпіричних 

напрацювань щодо феномену групових лояльностей, за винятком 

соціологічних розробок щодо організаційної та споживчої лояльностей.  

За результатами емпіричної апробації головних робочих гіпотез 

дослідження виявлено низку загальних тенденцій і закономірностей у 

формуванні та взаємодії соціальних ідентичностей та групових лояльностей у 

контексті регіоналізму в сучасній Україні. Серед п’яти найбільш опуклих 

ідентичностей громадян України у 2013, 2015, 2017 рр. були статеві, сімейні, 

локальні, регіональні та національні приналежності. Оскільки розглядаємо 

групові лояльності у діалектичному взаємозв’язку із соціальними 

ідентичностями, було здійснено перевірку кореляцій між ними у часовій 

перспективі. У підсумку зафіксовано статистичну значущість залежностей 

між лояльностями та ідентичностями практично в усіх парних кореляціях, за 

винятком семи із ста двох. Відтак це підтвердило нашу тезу про те, що 

групові лояльності є суб’єктивними складовими соціальних ідентичностей. 

Відповідно до мети та завдань цього дослідження було виокремлено 

найбільш регіоналізуючі показники, серед яких перші три позиції зайняли 

мовні настанови та практики. Серед найбільш рейтингових сконцентрувались 

також практики святкування радянських свят та традиційна модель 

національної ідентичності “українець”. Констатовано, що найнижчий 

регіоналізуючий потенціал належить локальній та регіональній 

ідентичностям з відповідними лояльностями, а також лояльності до 

представників УПЦ КП. 
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В емпіричній частині роботи здійснено апробацію моделі регіоналізації 

сучасної України О. Стегнія та М. Чурилова за допомогою контролюючих 

змінних взаємодії соціальних ідентичностей та групових лояльностей. 

Найвищий ступінь цілісності продемонстрував Західний регіон. Дещо 

нижчий від попереднього, однак на загал високий рівень цілісності було 

зафіксовано в межах Південно-Східного регіону. Найменш цілісним виявився 

Центральний регіон.  

Внаслідок спостереження, сфокусованого на двох протилежних 

регіонах України – Західному та Східному, оцінено силу “старого” та 

“нового” регіоналізмів у формуванні цих регіонів. Виявлено, що ознаки 

“традиційного” регіоналізму активніше диференціюють їхніх жителів, аніж 

показники “нового”. Також з’ясовано, що для Західного регіону більш 

характерними є прояви “старого” регіоналізму, а для Східного – “нового”. 

У дисертації здійснено авторське моделювання ймовірної структури 

регіонів України в контексті ідентичнісно-лояльнісних взаємодій із 

застосуванням технології візуального аналізу картографічних матеріалів, 

укладених нами. Для досягнення цієї мети проведено конструювання регіонів 

у межах п’яти моделей зв’язків факторної змінної (області України, АРК та 

м. Київ) з тими чи іншими показниковими змінними соціальних 

ідентичностей та групових лояльностей. Відтак було виконано агрегацію 

отриманих результатів у форматі узагальнюючої мапи із трьох типів регіонів. 

До першого увійшли п’ять найбільш цілісних регіонів України; до другого 

типу – області-регіони, які демонстрували несистемну кластеризацію із 

суміжними областями; специфікою третьої групи регіонів є те, що одна 

область-регіон асоціюється із сусіднім надійним кластером групи областей. 

Місто Київ проявило себе як окремо виділений ситуативний регіон із 

серединним статусом. АРК також є окремо виділеним регіоном у зв’язку з 

його анексією РФ. Отже, дослідження виявило недоструктурованість системи 

регіонів сучасної України. Слід констатувати, що загальна територіально-

соціальна система України є розбалансованою із високим ступенем 

гайфенізму. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Таблиця А.1. 

Змінні баз даних дослідницького проекту “Регіон, нація та інше: міждисциплінарне та міжкультурне переосмислення України” 

(університет Санкт-Галлен, Швейцарія), які вимірювали параметри локальних, регіональних, національних та релігійних 

ідентичностей і відповідних до них лояльностей громадян України (2013, 2015, 2017 рр.) 

 

Рік 2013 2015 2017 

Локальна ідентичність 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

16.1 Відчуття себе мешканцем своєї 

місцевості 

1. Категорично ні 

2. Скоріше ні 

3.Важко сказати 

4. Скоріше так 

5. Однозначно так 

17.1 Відчуття себе мешканцем свого 

міста/села 

1. Категорично ні 

2. Скоріше ні 

3.Важко сказати 

4. Скоріше так 

5. Однозначно так 

15.1 Відчуття себе мешканцем свого 

міста/села 

1. Категорично ні 

2. Скоріше ні 

3.Важко сказати 

4. Скоріше так 

5. Однозначно так 

Локальні лояльності як суб’єктивна складова локальної ідентичності 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

17.1 Твердження щодо відчуття суму за 

містом/селом проживання у час тривалої 

відсутності 

17.2 Твердження щодо відчуття гордості 

за своє село/місто  

17.3 Твердження щодо відчуття 

частиною себе міста/села проживання  

17.4 Я хотів би звідси виїхати 

17.5 Твердження про прагнення 

проживання у рідному місті/селі 

близьких людей в майбутньому   

Шкала: 

1. Зовсім не відповідає 

18.1 Твердження щодо відчуття суму за 

містом/селом проживання у час тривалої 

відсутності 

18.2 Твердження щодо відчуття гордості 

за своє село/місто  

18.3 Твердження щодо відчуття 

частиною себе міста/села проживання 

18.4. Я хотів би звідси виїхати 

18.5 Твердження про прагнення 

проживання у рідному місті/селі 

близьких людей в майбутньому   

Шкала: 

1. Зовсім не відповідає 

16.1 Твердження щодо відчуття суму за 

містом/селом проживання у час тривалої 

відсутності 

16.2 Твердження щодо відчуття гордості 

за своє село/місто  

16.3 Твердження щодо відчуття 

частиною себе міста/села проживання 

16.4. Я хотів би звідси виїхати 

16.5 Твердження про прагнення 

проживання у рідному місті/селі 

близьких людей в майбутньому   

Шкала: 

1. Зовсім не відповідає 
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Рік 2013 2015 2017 

2. Мабуть не відповідає 

3. Важко сказати 

4. Мабуть відповідає 

5. Цілком відповідає 

2. Мабуть не відповідає 

3. Важко сказати 

4. Мабуть відповідає 

5. Цілком відповідає 

2. Мабуть не відповідає 

3. Важко сказати 

4. Швидше відповідає 

5. Цілком відповідає 

 

 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

18.1 Твердження про зацікавленість 

історією міста/ села проживання 

18.2 Твердження про зацікавленість 

переглядами телевізійних програм про 

історію рідного міста/ села 

18.5 Твердження про зацікавленість 

читанням літератури про минуле 

рідного міста/ села 

18.6 Твердження про те, що влада міста/ 

села забагато уваги присвячує його 

минулому, а дуже мало тому, як зараз 

тут живуть люди 

Шкала, яка вимірює силу згоди з 

наведеними твердженнями: 

1. Категорично ні 

2. Мабуть ні 

3. І так, і ні 

4. Мабуть так 

5. Цілком так 

 17.1 Твердження про зацікавленість 

історією міста/ села проживання 

17.2 Твердження про зацікавленість 

переглядами телевізійних програм про 

історію рідного міста/ села 

17.4 Твердження про зацікавленість 

читанням літератури про минуле 

рідного міста/ села 

17.5 Твердження про те, що влада міста/ 

села забагато уваги присвячує його 

минулому, а дуже мало тому, як зараз 

тут живуть люди 

Шкала, яка вимірює силу згоди з 

наведеними твердженнями: 

1. Зовсім не погоджуюсь….. 

5. Цілком погоджуюсь 

 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

25.7 Відзначення Дня міста/ села 

Шкала 

0. Ні 

1. Так 

 20.1 Твердження про те, що місто/ село 

проживання відрізняє індивіда від 

мешканців інших міст/ сіл України 

20.2 Твердження про те, що місто/ село 

проживання викликає почуття гордості 

у його мешканців  

20.3 Твердження про те, що мешканці 
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Рік 2013 2015 2017 

певного міста/ села відчувають себе 

частиною історії цього міста/ села 

20.4 Твердження про те, що мешканці 

певного міста/ села мають шанс на 

особистий розвиток 

20.5 Твердження про те, що мешканці 

певного міста/ села мають багато 

спільного між собою  

20.6 Твердження про те, що бути 

представником певного міста/ села - це 

важлива частина ідентичності 

особистості 

Шкала, яка вимірює силу згоди з 

наведеними твердженнями: 

1. Зовсім не погоджуюсь 

2. Швидше не погоджуюсь 

3. Важко сказати 

4. Швидше погоджуюсь 

5. Цілком погоджуюсь 

25.1 Твердження про те, що мешканці 

рідного міста/ села передавали свої 

традиції наступним поколінням 

25.8 Твердження про те, що мешканці 

рідного міста/ села зберегли свої 

цінності крізь століття 

Шкала, яка вимірює силу згоди з 

наведеними твердженнями: 

1. Цілком не погоджуюсь 

2. Швидше не погоджуюсь 

3. Важко сказати 

4. Швидше погоджуюсь 

5. Цілком погоджуюсь 



208 

 

Рік 2013 2015 2017 

Регіональна ідентичність 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

16.2 Відчуття себе мешканцем 

певного регіону 

1. Категорично ні 

2. Скоріше ні 

3.Важко сказати 

4. Скоріше так 

5. Однозначно так 

17.2 Відчуття себе мешканцем 

певного регіону 

1. Категорично ні 

2. Скоріше ні 

3.Важко сказати 

4. Скоріше так 

5. Однозначно так 

15.2 Відчуття себе мешканцем 

певного регіону 

1. Категорично ні 

2. Скоріше ні 

3.Важко сказати 

4. Скоріше так 

5. Однозначно так 

№ та 

зміст 

питання 

 19.2 Назва регіону проживання (вільне 

формулювання) 

 

Регіональні лояльності як суб’єктивна складова регіональної ідентичності 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

18.1 Твердження про зацікавленість 

історією регіону проживання 

18.2 Твердження про зацікавленість 

переглядами телевізійних програм та 

Інтернет-матеріалів про історію регіону 

18.3 Твердження про те, що важливіше 

дбати про зручність мешканців регіону, 

ніж про стан історичних пам'яток 

18.5 Твердження про зацікавленість 

читанням літератури про минуле регіону 

18.6 Твердження про те, що влада 

регіону забагато уваги присвячує його 

минулому, а дуже мало тому, як  зараз 

тут живуть люди 

Шкала, яка вимірює силу згоди з 

наведеними твердженнями: 

1. Категорично ні 

2. Мабуть ні 

3. І так, і ні 

4. Мабуть так 

19.3.1 Твердження про те, що регіон 

походження відрізняє індивіда від 

мешканців інших регіонів України 

19.3.2 Твердження про те, що регіон 

походження викликає почуття гордості 

у його мешканців  

19.3.3 Твердження про те, що мешканці 

певного регіону відчувають себе 

частиною історії цього регіону 

19.3.4 Твердження про те, що мешканці 

певного регіону мають шанс на 

особистий розвиток 

19.3.5 Твердження про те, що мешканці 

певного регіону мають багато спільного 

між собою  

19.3.6 Твердження про те, що бути 

представником певного регіону - це 

важлива частина ідентичності 

особистості 

Шкала, яка вимірює силу згоди з 
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5. Цілком так наведеними твердженнями: 

1. Зовсім не погоджуюсь 

2. Скоріше не погоджуюсь 

3. Не можу сказати 

4. Скоріше погоджуюсь 

5. Цілком погоджуюсь 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

 

 

24.1 Почуття до мешканців Києва 

24.2 Почуття до мешканців Галичини 

(Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль) 

24.3 Почуття до мешканців Закарпаття 

24.4 Почуття до мешканців Волині 

24.5 Почуття до мешканців Центральної 

України 

24.6 Почуття до мешканців Південної 

України (Одеса, Миколаїв, Херсон) 

24.8 Почуття до мешканців Східної 

України (Харків, Дніпропетровськ, 

Запоріжжя) 

24.9 Почуття до мешканців Донбасу 

Шкала: 

1. Цілковито холодні…. 

7. Цілковито теплі 

28.1 Почуття до мешканців Києва 

28.2 Почуття до мешканців Галичини 

(Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль) 

28.3 Почуття до мешканців Закарпаття 

28.4 Почуття до мешканців Волині 

28.5 Почуття до мешканців Центральної 

України 

28.6 Почуття до мешканців Південної 

України (Одеса, Миколаїв, Херсон) 

28.8 Почуття до мешканців Східної 

України (Харків, Дніпропетровськ, 

Запоріжжя) 

28.9 Почуття до мешканців Донбасу 

Шкала: 

1. Цілковито холодні…. 

7. Цілковито теплі 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

  28.10 Почуття до мешканців Буковини 

Шкала: 

1. Цілковито холодні…. 

7. Цілковито теплі 

Національна ідентичність 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

16.3 Відчуття себе українцем 

1. Категорично ні 

2. Скоріше ні 

3.Важко сказати 

17.3 Відчуття себе українцем 

1. Категорично ні 

2. Скоріше ні 

3.Важко сказати 

15.3 Відчуття себе українцем 

1. Категорично ні 

2. Скоріше ні 

3.Важко сказати 
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відпов. 4. Скоріше так 

5. Однозначно так 

4. Скоріше так 

5. Однозначно так 

4. Скоріше так 

5. Однозначно так 

Національна лояльності як суб’єктивна складова національної ідентичності 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

 19.1.1 Твердження про те, що бути 

громадянином України означає 

відрізнятися від громадян інших держав 

19.1.2 Твердження про те, що українське 

походження викликає почуття гордості 

19.1.3 Твердження про те, що жити в 

Україні, означає бути частиною її історії  

19.1.5 Твердження про відчуття 

спільності з іншими мешканцями 

України 

19.1.6 Твердження про те, що бути 

мешканцем України – це частина 

ідентичності 

Шкала, яка вимірює силу згоди з 

наведеними твердженнями: 

1. Зовсім не погоджуюсь 

2. Скоріше не погоджуюсь 

3. Не можу сказати 

4. Скоріше погоджуюсь 

5. Цілком погоджуюсь 

20.7 Твердження про те, що 

громадянство України є частиною 

ідентичності 

Шкала, яка вимірює силу згоди з 

наведеними твердженнями: 

1. Категорично ні 

2. Мабуть ні 

3. І так, і ні 

4. Мабуть так 
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5. Цілком так 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

20.1 Твердження про любов до України 

20.3 Твердження про важливість 

особистого внеску в добробут краю 

20.4 Твердження про те, що цінності 

українського народу кращі за цінності 

мешканців інших держав 

20.6 Твердження про те, що коли мова 

ведеться про українців, то зазвичай 

вживають “ми”, а не “вони” 

Шкала, яка вимірює силу згоди з 

наведеними твердженнями: 

1. Категорично ні 

2. Мабуть ні 

3. І так, і ні 

4. Мабуть так 

5. Цілком так 

20.1 Твердження про любов до України 

20.3 Твердження про важливість 

особистого внеску в добробут краю 

20.4 Твердження про те, що цінності 

українського народу кращі за цінності 

мешканців інших держав 

20.6 Твердження про те, що коли мова 

ведеться про українців, то зазвичай 

вживають “ми”, а не “вони” 

Шкала, яка вимірює силу згоди з 

наведеними твердженнями: 

1. Категорично ні 

2. Мабуть ні 

3. І так, і ні 

4. Мабуть так 

5. Цілком так 

24.1 Твердження про любов до України 

24.2 Твердження про важливість 

особистого внеску в добробут країни 

24.3 Твердження про те, що цінності 

українського народу кращі за цінності 

мешканців інших держав 

24.5 Твердження про те, що коли мова 

ведеться про українців, то зазвичай 

вживають “ми”, а не “вони” 

Шкала, яка вимірює силу згоди з 

наведеними твердженнями: 

1. Категорично ні 

2. Мабуть ні 

3. І так, і ні 

4. Мабуть так 

5. Цілком так 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

20.2 Твердження про те, що інші 

держави могли б багато від українців 

навчитися 

Шкала, яка вимірює силу згоди з 

наведеними твердженнями: 

1. Категорично ні 

2. Мабуть ні 

3. І так, і ні 

4. Мабуть так 

5. Цілком так 

20.2 Твердження про те, що інші 

держави могли б багато від українців 

навчитися 

Шкала, яка вимірює силу згоди з 

наведеними твердженнями: 

1. Категорично ні 

2. Мабуть ні 

3. І так, і ні 

4. Мабуть так 

5. Цілком так 

 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

 20.8 Твердження про те, що важливо 

відчувати себе громадянином України 

20.9 Твердження про те, що порівняно з 

іншими народами, український народ є 

більш моральним 

24.6 Твердження про те, що важливо 

відчувати себе громадянином України 

24.7 Твердження про те, що порівняно з 

іншими народами, український народ є 

більш моральним 
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20.11 Твердження про те, що українці є 

кращими від інших народів 

20.12 Твердження про відчуття гордості 

у зв’язку з українським громадянством 

20.13 Твердження про те, що Україна є 

кращою державою від багатьох інших 

держав 

Шкала, яка вимірює силу згоди з 

наведеними твердженнями: 

1. Категорично ні 

2. Мабуть ні 

3. І так, і ні 

4. Мабуть так 

5. Цілком так 

24.9 Твердження про те, що українці є 

кращими від інших народів 

24.10 Твердження про відчуття гордості 

у зв’язку з українським громадянством 

24.11 Твердження про те, що Україна є 

кращою державою від багатьох інших 

держав 

Шкала, яка вимірює силу згоди з 

наведеними твердженнями: 

1. Категорично ні 

2. Мабуть ні 

3. І так, і ні 

4. Мабуть так 

5. Цілком так 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

21.3 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо мешкати в 

Україні більшу частину життя 

21.4 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо розмовляти 

українською 

21.5 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо поважати 

українські політичні інституції і закон 

21.6 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо відчувати себе 

українцем 

Шкала: 

1. Зовсім не важливо 

2. Не дуже важливо 

3. Середньо 

4. Достатньо важливо 

5. Дуже важливо 

22.3 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо мешкати в 

Україні більшу частину життя 

22.4 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо розмовляти 

українською 

22.5 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо поважати 

українські політичні інституції і закон 

22.6 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо відчувати себе 

українцем 

Шкала: 

1. Зовсім не важливо 

2. Не дуже важливо 

3. Середньо 

4. Достатньо важливо 

5. Дуже важливо 

23.3 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо мешкати в 

Україні більшу частину життя 

23.4 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо розмовляти 

українською 

23.5 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо поважати 

українські політичні інституції і закон 

23.6 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо відчувати себе 

українцем 

Шкала: 

1. Зовсім не важливо 

2. Не дуже важливо 

3. Середньо 

4. Достатньо важливо 

5. Дуже важливо 
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№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

 22.8 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо бути готовим 

захищати Україну у випадку загрози її 

суверенiтету та цiлiсностi 

22.9 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо поважати і 

дотримуватися українських традицiй 

22.10 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо допомагати 

своїм спiввiтчизникам 

22.11 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо брати активну 

участь у громадському життi країни 

22.12 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо вважати 

українцями усіх громадян незалежно від 

їх етнічного походження 

Шкала: 

1. Зовсім не важливо 

2. Не дуже важливо 

3. Середньо 

4. Достатньо важливо 

5. Дуже важливо 

23.8 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо бути готовим 

захищати Україну у випадку загрози її 

суверенiтету та цiлiсностi 

23.9 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо поважати і 

дотримуватися українських традицiй 

23.10 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо допомагати 

своїм спiввiтчизникам 

23.11 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо брати активну 

участь у громадському життi країни 

23.12 Для того, щоб бути справжнім 

українцем/кою, важливо вважати 

українцями усіх громадян незалежно від 

їх етнічного походження 

Шкала: 

1. Зовсім не важливо 

2. Не дуже важливо 

3. Середньо 

4. Достатньо важливо 

5. Дуже важливо 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

25. Перелік свят, які відзначають: 

1. 22 січня (День Злуки) 

2. 23 лютого (День захисника 

Вітчизни) 

3. 8 березня (Міжнародний жіночий 

день) 

4. 9 березня (день народження 

Т.Шевченка) 

27. Перелік свят, які відзначають: 

1. 22 січня (День Злуки) 

2. 23 лютого (День захисника 

Вітчизни) 

3. 8 березня (Міжнародний жіночий 

день) 

4. 9 березня (день народження 

Т.Шевченка) 

29. Перелік свят, які відзначають: 

2. День Злуки (22 січня) 

4. День захисника Вітчизни (23 

лютого)  

5. Міжнародний жіночий день (8 

березня) 

6. День народження Т.Шевченка (9 

березня) 
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5. 1 травня (День міжнародної 

солідарності трудящих) 

6. 9 травня (День Перемоги) 

8. 28 червня (День Конституції 

України) 

10. 24 серпня (День Незалежності 

України) 

11. 7 листопада (День Жовтневої 

революції) 

12. День пам’яті жертв Голодоморів 

(4-та субота листопада) 

 

5. 1 травня (День міжнародної 

солідарності трудящих) 

6. 9 травня (День Перемоги) 

7. 28 червня (День Конституції 

України) 

8. 24 серпня (День Незалежності 

України) 

10. 7 листопада (День Жовтневої 

революції) 

12. День пам’яті жертв Голодоморів 

(4-та субота листопада) 

 

7. День міжнародної солідарності 

трудящих (1 травня) 

9. День Перемоги (9 травня) 

10. День Конституції України (28 

червня) 

11. День Незалежності України (24 

серпня) 

13. День Жовтневої революції (7 

листопада) 

15. День пам’яті жертв Голодоморів 

(4-та субота листопада) 

 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

25. Перелік свят, які відзначають: 

9. 30 червня (проголошення 

Української державності 1941 р.) 

27. Перелік свят, які відзначають: 

9. 14 жовтня (День Захисника 

України) 

11. 21 листопада День Гідності та 

Свободи 

27. Перелік свят, які відзначають: 

12. День Захисника України (14 

жовтня) 

14. День Гідності та Свободи (21 

листопада) 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

  27. Перелік свят, які відзначають: 

1. День народження С. Бандери (1 

січня) 

3. День Героїв Небесної Сотні (20 

лютого)  

8. День пам’яті та примирення (8 

травня)  

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

52. Ставлення до україно-російської 

двомовності в Україні  

Шкала: 

1. Зовсім негативно 

2. Скоріше негативно 

3. Нейтрально 

4. Скоріше позитивно 

44. Ставлення до україно-російської 

двомовності в Україні  

Шкала: 

1. Зовсім негативно 

2. Скоріше негативно 

3. Нейтрально 

4. Скоріше позитивно 

44. Ставлення до україно-російської 

двомовності в Україні  

Шкала: 

1. Зовсім негативно 

2. Скоріше негативно 

3. Нейтрально 

4. Скоріше позитивно 
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5. Цілком позитивно 

53. Мова, яку вважають рідною: 

1. Українську 

2. Російську 

3. І українську, і російську 

4. Українську і іншу 

5. Російську і іншу 

6. Іншу 

7. Суржик 

59.1 Мова спілкування з батьками 

59.2 Мова спілкування з дідусями і 

бабусями 

59.3 Мова спілкування з дітьми 

59.4 Мова спілкування з найближчими 

друзями 

59.5 Мова спілкування з колегами по 

роботі 

59.6 Мова спілкування з чиновниками 

59.7 Мова спілкування з продавцями 

Шкала: 

1. Українською 

2. Російською 

3. І українською, і російською 

4. Іншою 

5. Суржиком 

5. Цілком позитивно 

45. Мова, яку вважають рідною: 

1. Українську 

2. Російську 

3. І українську, і російську 

4. Українську і іншу 

5. Російську і іншу 

6. Іншу 

7. Суржик 

48.1 Мова спілкування з батьками 

48.2 Мова спілкування з дідусями і 

бабусями 

48.3 Мова спілкування з дітьми 

48.4 Мова спілкування з найближчими 

друзями 

48.5 Мова спілкування з колегами по 

роботі 

48.6 Мова спілкування з чиновниками 

48.7 Мова спілкування з продавцями 

Шкала: 

1. Українською 

2. Російською 

3. І українською, і російською 

4. Іншою 

5. Суржиком 

5. Цілком позитивно 

42. Мова, яку вважають рідною: 

1. Українську 

2. Російську 

3. І українську, і російську 

4. Українську і іншу 

5. Російську і іншу 

6. Іншу 

7. Суржик 

45.1 Мова спілкування з батьками 

45.2 Мова спілкування з дідусями і 

бабусями 

45.3 Мова спілкування з дітьми 

45.4 Мова спілкування з найближчими 

друзями 

45.5 Мова спілкування з колегами по 

роботі 

45.6 Мова спілкування з чиновниками 

45.7 Мова спілкування з продавцями 

Шкала: 

1. Українською 

2. Російською 

3. І українською, і російською 

4. Іншою 

5. Суржиком 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

59.8 Мова спілкування з незнайомими 

людьми 

Шкала: 

1. Українською 

2. Російською 

3. І українською, і російською 

48.8 Мова спілкування з незнайомими 

людьми 

Шкала: 

1. Українською 

2. Російською 

3. І українською, і російською 
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4. Іншою 

5. Суржиком 

4. Іншою 

5. Суржиком 

Релігійна ідентичність 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

16.13. Відчуття себе особою певних 

релігійних поглядів (напр. 

християнином, православним, греко-

католиком, католиком, атеїстом 

тощо) 

1. Категорично ні 

2. Скоріше ні 

3.Важко сказати 

4. Скоріше так 

5. Однозначно так 

 

63. Приналежність до Церкви 

(релігійної спільноти, конфесії)  

1. Українська Православна Церква 

Московського патріархату 

2. Українська Православна Церква 

Київського Патріархату 

3. Українська Автокефальна 

Православна Церква 

4. Я – просто православний 

5. Греко-Католицька Церква 

6. Римо-Католицька Церква 

7. Протестантські та Євангелічні 

Церкви та спільноти 

8. Іудаїзм 

9. Буддизм 

10. Інше 

11. Я віруючий, але не належу до 

жодної Церкви (релігійної 

17.13. Відчуття себе особою певних 

релігійних поглядів (напр. атеїстом, 

християнином, православним, греко-

католиком) 

 

1. Категорично ні 

2. Скоріше ні 

3.Важко сказати 

4. Скоріше так 

5. Однозначно так 

 

52. Приналежність до Церкви 

(релігійної спільноти, конфесії)  

1. Українська Православна Церква 

Московського патріархату 

2. Українська Православна Церква 

Київського Патріархату 

3. Українська Автокефальна 

Православна Церква 

4. Я – просто православний 

5. Греко-Католицька Церква 

6. Римо-Католицька Церква 

7. Протестантські та Євангелічні 

Церкви та спільноти 

8. Іудаїзм 

9. Буддизм 

10. Інше 

11. Я віруючий, але не належу до 

жодної Церкви (релігійної 

15.12. Відчуття себе особою певних 

релігійних поглядів (напр. атеїстом, 

християнином, православним, греко-

католиком) 

 

1. Категорично ні 

2. Скоріше ні 

3.Важко сказати 

4. Скоріше так 

5. Однозначно так 

 

49. Приналежність до Церкви 

(релігійної спільноти, конфесії)  

1. Українська Православна Церква 

Московського патріархату 

2. Українська Православна Церква 

Київського Патріархату 

3. Українська Автокефальна 

Православна Церква 

4. Я – просто православний 

5. Греко-Католицька Церква 

6. Римо-Католицька Церква 

7. Протестантські та Євангелічні 

Церкви та спільноти 

8. Іудаїзм 

9. Буддизм 

10. Інше 

11. Я віруючий, але не належу до 

жодної Церкви (релігійної 
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спільноти) 

12. Я невіруючий, атеїст 

спільноти) 

12. Я невіруючий, атеїст 

спільноти) 

12. Я невіруючий, атеїст 

Релігійні лояльності як суб’єктивна складова релігійної ідентичності 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

64. Частота відвідувань 

церкви/мечеті/синагоги/дому молитви 

1. Ніколи, майже ніколи 

2. Раз на рік 

3. На великі свята та/або коли буваю 

на хрестинах, вінчанні, похороні 

4. Раз на місяць 

5. Раз на тиждень 

6. Частіше, ніж раз на тиждень 

 

 

 

65. З яким із нижченаведених 

тверджень Ви погоджуєтесь? 

1. Українська православна церква 

має бути невід’ємною частиною 

Руської православної церкви 

2. Православні України мають 

згуртуватися навколо Української 

православної церкви Київського 

патріархату 

3. Православні України мають 

згуртуватися навколо Української 

православної церкви Московського  

патріархату 

4. Православні України повинні 

об’єднатися в Єдину Автокефальну 

(тобто незалежну і самокеровану) 

Церкву 

51. Частота відвідувань 

церкви/мечеті/синагоги/дому молитви 

1. Ніколи, майже ніколи 

2. Раз на рік 

3. На великі свята та/або коли буваю 

на хрестинах, вінчанні, похороні 

4. Раз на місяць 

5. Раз на тиждень 

6. Частіше, ніж раз на тиждень 

 

 

 

53. З яким із нижченаведених 

тверджень Ви погоджуєтесь? 

1. Українська православна церква 

має бути невід’ємною частиною 

Руської православної церкви 

2. Православні України мають 

згуртуватися навколо Української 

православної церкви Київського 

патріархату 

3. Православні України мають 

згуртуватися навколо Української 

православної церкви Московського  

патріархату 

4. Православні України повинні 

об’єднатися в Єдину Автокефальну 

(тобто незалежну і самокеровану) 

Церкву 

50.1 Частота відвідувань 

церкви/мечеті/синагоги/дому молитви 

1. Ніколи, майже ніколи 

2. Раз на рік 

3. На великі свята та/або коли буваю 

на хрестинах, вінчанні, похороні 

4. Раз на місяць 

5. Раз на тиждень 

6. Частіше, ніж раз на тиждень 

 

 

 

55. З яким із нижченаведених 

тверджень Ви погоджуєтесь? 

1. Українська православна церква 

має бути невід’ємною частиною 

Руської православної церкви 

2. Православні України мають 

згуртуватися навколо Української 

православної церкви Київського 

патріархату 

3. Православні України мають 

згуртуватися навколо Української 

православної церкви Московського  

патріархату 

4. Православні України повинні 

об’єднатися в Єдину Автокефальну 

(тобто незалежну і самокеровану) 

Церкву 
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6. Мені це байдуже 6. Мені це байдуже 6. Мені це байдуже 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

66.1 Ставлення до представників 

Православної церкви Московського 

патріархату 

66.2 Ставлення до представників 

Православної церкви Київського 

патріархату 

66.3 Ставлення до представників Греко-

католицької церкви 

66.4 Ставлення до представників Римо-

католицької церкви 

66.5 Ставлення до баптистів 

66.6 Ставлення до п’ятидесятників 

66.7 Ставлення до сповідуючих Іслам 

66.8 Ставлення до сповідуючих Іудаїзм 

67.9 Ставлення до харизматів 

66.10 Ставлення до представників 

східних релігій та духовних практик 

(буддизм, кришнаїти) 

66.11 Ставлення до представників 

Свідки Єгови 

66.12 Ставлення до мормонів 

Шкала: 

1. Добре 

2. Байдуже 

3. Погано 

 

54.1 Ставлення до представників 

Православної церкви Московського 

патріархату 

54.2 Ставлення до представників 

Православної церкви Київського 

патріархату 

54.3 Ставлення до представників Греко-

католицької церкви 

54.4 Ставлення до представників Римо-

католицької церкви 

54.5 Ставлення до баптистів 

54.6 Ставлення до п’ятидесятників 

54.7 Ставлення до сповідуючих Іслам 

54.8 Ставлення до сповідуючих Іудаїзм 

54.9 Ставлення до харизматів 

54.10 Ставлення до представників 

східних релігій та духовних практик 

(буддизм, кришнаїти) 

54.11 Ставлення до представників 

Свідки Єгови 

54.12 Ставлення до мормонів 

Шкала: 

1. Добре 

2. Байдуже 

3. Погано 

 

54.1 Ставлення до представників 

Православної церкви Московського 

патріархату 

54.2 Ставлення до представників 

Православної церкви Київського 

патріархату 

54.4 Ставлення до представників Греко-

католицької церкви 

54.5 Ставлення до представників Римо-

католицької церкви 

54.6 Ставлення до баптистів 

54.7 Ставлення до п’ятидесятників 

54.8 Ставлення до сповідуючих Іслам 

54.9 Ставлення до сповідуючих Іудаїзм 

54.10 Ставлення до харизматів 

54.11 Ставлення до представників 

східних релігій та духовних практик 

(буддизм, кришнаїти) 

54.12 Ставлення до представників 

Свідки Єгови 

54.13 Ставлення до мормонів 

Шкала: 

1. Добре 

2. Байдуже 

3. Погано 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

  54.3 Ставлення до представників 

Української Автокефальної 

Православної Церкви 

Шкала: 

1. Добре 
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2. Байдуже 

3. Погано 

4. Нічого не чув про таких 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

67.1 Твердження про те, що тільки та 

релігія, яку сповідує особистість є 

істинною 

67.2 Твердження про те, що тільки та 

релігія, яку сповідує особистість є 

найбільш правдивою, але істина 

міститься також і в інших релігіях 

67.3 Твердження про те, що кожна 

релігія, яка вчить добру й 

справедливості, веде людину до 

спасіння 

Шкала: 

1. Згоден   2. Не згоден 

 

68.2. Твердження про те, що Церкви і 

релігійні організації зловживають 

своїми правами 

68.6. Твердження про те, що релігійність 

державних діячів і політиків збільшують 

довіру до них 

68.9. Твердження про те, що Церкви і 

релігійні організації мають відігравати 

більш важливу роль у суспільному 

житті 

Шкала: 

1. Згоден   2. Не згоден 

55.1 Твердження про те, що тільки та 

релігія, яку сповідує особистість є 

істинною 

55.2 Твердження про те, що тільки та 

релігія, яку сповідує особистість є 

найбільш правдивою, але істина 

міститься також і в інших релігіях 

55.3 Твердження про те, що кожна 

релігія, яка вчить добру й 

справедливості, веде людину до 

спасіння 

Шкала: 

1. Згоден   2. Не згоден 

 

56.2. Твердження про те, що Церкви і 

релігійні організації зловживають 

своїми правами 

56.6. Твердження про те, що релігійність 

державних діячів і політиків збільшують 

довіру до них 

56.9. Твердження про те, що Церкви і 

релігійні організації мають відігравати 

більш важливу роль у суспільному 

житті 

Шкала: 

1. Згоден   2. Не згоден 

51.1 Твердження про те, що тільки та 

релігія, яку сповідує особистість є 

істинною 

51.2 Твердження про те, що тільки та 

релігія, яку сповідує особистість є 

найбільш правдивою, але істина 

міститься також і в інших релігіях 

51.3 Твердження про те, що кожна 

релігія, яка вчить добру й 

справедливості, веде людину до 

спасіння 

Шкала: 

1. Згоден   2. Не згоден 

 

53.2. Твердження про те, що Церкви і 

релігійні організації зловживають 

своїми правами 

53.6. Твердження про те, що релігійність 

державних діячів і політиків збільшують 

довіру до них 

53.8. Твердження про те, що Церкви і 

релігійні організації мають відігравати 

більш важливу роль у суспільному 

житті 

Шкала: 

1. Згоден   2. Не згоден 

Оцінювання рівня культурних та політичних зв’язків України і Росії 

 23.1 Твердження про те, що українська і 26.1 Твердження про те, що українська і 22.1 Твердження про те, що українська і 
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російська культури цілковито однакові 

23.2 Твердження про те, що Україна і 

Росія мають бути однією державою 

Шкала: 

1. Цілковито погоджуюсь….. 

7. Цілковито не погоджуюсь 

російська культури цілковито однакові 

26.2 Твердження про те, що Україна і 

Росія мають бути однією державою 

Шкала: 

1. Цілковито погоджуюсь….. 

7. Цілковито не погоджуюсь 

російська культури різні 

22.2 Твердження про те, що Україна і 

Росія мають бути окремими державами 

Шкала: 

1. Цілковито не погоджуюсь….. 

7. Цілковито погоджуюсь 

Міжрегіональні лояльності 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

 24.1 Почуття до мешканців Києва 

24.2 Почуття до мешканців Галичини 

(Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль) 

24.3 Почуття до мешканців Закарпаття 

24.4 Почуття до мешканців Волині 

24.5 Почуття до мешканців Центральної 

України 

24.6 Почуття до мешканців Південної 

України (Одеса, Миколаїв, Херсон) 

24.7 Почуття до мешканців Криму 

24.8 Почуття до мешканців Східної 

України (Харків, Дніпропетровськ, 

Запоріжжя) 

24.9 Почуття до мешканців Донбасу 

Шкала: 

1. Цілковито холодні…. 

7. Цілковито теплі 

28.1 Почуття до мешканців Києва 

28.2 Почуття до мешканців Галичини 

(Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль) 

28.3 Почуття до мешканців Закарпаття 

28.4 Почуття до мешканців Волині 

28.5 Почуття до мешканців Центральної 

України 

28.6 Почуття до мешканців Південної 

України (Одеса, Миколаїв, Херсон) 

28.7 Почуття до мешканців Криму 

28.8 Почуття до мешканців Східної 

України (Харків, Дніпропетровськ, 

Запоріжжя) 

28.9 Почуття до мешканців Донбасу 

Шкала: 

1. Цілковито холодні…. 

7. Цілковито теплі 

 

 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

  28.10 Почуття до мешканців Буковини 

Шкала: 

1. Цілковито холодні…. 

7. Цілковито теплі 
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Рік 2013 2015 2017 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

22.1 Ставлення мешканців м. Києва до 

інших регіонів 

22.2 Ставлення мешканців Галичини 

(Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль) до 

інших регіонів 

22.3 Ставлення мешканців Закарпаття 

до інших регіонів 

22.4 Ставлення мешканців Волині до 

інших регіонів 

22.5 Ставлення мешканців Центральної 

України до інших регіонів 

22.6 Ставлення мешканців Південної 

України (Одеса, Миколаїв, Херсон) до 

інших регіонів 

22.7 Ставлення мешканців Криму до 

інших регіонів 

22.8 Ставлення мешканців Східної 

України (Харків, Дніпропетровськ, 

Запоріжжя) до інших регіонів 

22.9 Ставлення мешканців Донбасу до 

інших регіонів 

Шкала: 

1. Негативно 

2. Нейтрально 

3. Позитивно 

4. Не знаю 

 

 

23.1 Ставлення мешканців м. Києва до 

інших регіонів 

23.2 Ставлення мешканців Галичини 

(Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль) до 

інших регіонів 

23.3 Ставлення мешканців Закарпаття 

до інших регіонів 

23.4 Ставлення мешканців Волині до 

інших регіонів 

23.5 Ставлення мешканців Центральної 

України до інших регіонів 

23.6 Ставлення мешканців Південної 

України (Одеса, Миколаїв, Херсон) до 

інших регіонів 

23.7 Ставлення мешканців Криму до 

інших регіонів 

23.8 Ставлення мешканців Східної 

України (Харків, Дніпропетровськ, 

Запоріжжя) до інших регіонів 

23.9 Ставлення мешканців Донбасу до 

інших регіонів 

Шкала: 

1. Цілковито негативно…. 

7. Цілковито позитивно 

27.1 Ставлення мешканців м. Києва до 

інших регіонів 

27.2 Ставлення мешканців Галичини 

(Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль) до 

інших регіонів 

27.3 Ставлення мешканців Закарпаття 

до інших регіонів 

27.4 Ставлення мешканців Волині до 

інших регіонів 

27.5 Ставлення мешканців Центральної 

України до інших регіонів 

27.6 Ставлення мешканців Південної 

України (Одеса, Миколаїв, Херсон) до 

інших регіонів 

27.7 Ставлення мешканців Криму до 

інших регіонів 

27.8 Ставлення мешканців Східної 

України (Харків, Дніпропетровськ, 

Запоріжжя) до інших регіонів 

27.9 Ставлення мешканців Донбасу до 

інших регіонів 

Шкала: 

1. Цілковито негативно…. 

7. Цілковито позитивно 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

  27.10 Ставлення мешканців Буковини 

(Чернівецька обл.) до інших регіонів 

Шкала: 

1. Цілковито негативно…. 
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Рік 2013 2015 2017 

відпов. 7. Цілковито позитивно 

Лояльності до соціальних груп без виражених ідентичностей стосовно цих груп 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

 77. Активність за рік: 

6. Надання допомоги біженцям зі Сходу 

України та Криму 

7. Надання допомоги військовим у зоні 

АТО 

8. Волонтерська діяльність 

76. Активність за рік: 

6. Надання допомоги біженцям зі Сходу 

України та Криму 

7. Надання допомоги військовим у зоні 

АТО 

8. Волонтерська діяльність 

Міжнаціональні лояльності 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

  40.1 Українців кривдили росіяни 

40.2 Українців кривдили поляки 

40.3 Українців кривдили євреї 

40.4 Українців кривдили роми 

40.5 Українців кривдили татари 

40.6 Українців кривдили румуни 

40.7 Українців кривдили німці 

40.8 Українців кривдили турки 

40.9 Українців кривдили угорці 

Шкала: 

1. Взагалі ні 

2. Скоріше ні 

3. І так, і ні 

4. Скоріше так 

5. Однозначно так 

40.1 Від українців постраждали росіяни 

40.2 Від українців постраждали поляки 

40.3 Від українців постраждали євреї 

40.4 Від українців постраждали роми 

40.5 Від українців постраждали татари 

40.6 Від українців постраждали румуни 

40.7 Від українців постраждали німці 

40.8 Від українців постраждали турки 
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Рік 2013 2015 2017 

40.9 Від українців постраждали угорці 

Шкала: 

1. Взагалі ні 

2. Скоріше ні 

3. І так, і ні 

4. Скоріше так 

5. Однозначно так 

№ та 

зміст 

питання/ 

віяло 

відпов. 

  77.1 Готовність допустити до свого 

оточення американців 

77.2 Готовність допустити до свого 

оточення арабів 

77.3 Готовність допустити до свого 

оточення білорусів 

77.4 Готовність допустити до свого 

оточення росіян 

77.5 Готовність допустити до свого 

оточення україномовних українців 

77.6 Готовність допустити до свого 

оточення російськомовних українців 

77.7 Готовність допустити до свого 

оточення внутрішньо переміщених осіб 

з Криму 

77.8 Готовність допустити до свого 

оточення внутрішньо переміщених осіб 

з Донбасу 

77.9 Готовність допустити до свого 

оточення ветеранів АТО 

77.10 Готовність допустити до свого 

оточення ромів 

77.11 Готовність допустити до свого 

оточення євреїв 

77.12 Готовність допустити до свого 
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Рік 2013 2015 2017 

оточення кримських татар 

77.13 Готовність допустити до свого 

оточення поляків 

77.14 Готовність допустити до свого 

оточення румун 

77.15 Готовність допустити до свого 

оточення словаків 

77.16 Готовність допустити до свого 

оточення угорців 

77.17 Готовність допустити до свого 

оточення молдаван 

77.18 Готовність допустити до свого 

оточення турків 

77.19 Готовність допустити до свого 

оточення африканців 

77.20 Готовність допустити до свого 

оточення німців 

77.21 Готовність допустити до свого 

оточення представників ЛГБТ спільноти 

(лесбійки, геї, бісексуали та 

трансгендери) 

Шкала: 

1. Член родини 

2. Близький друг/ подруга 

3. Сусід/ ка 

4. Колега 

5. Мешканець України 

6. Турист 

7. Взагалі не допускав/ ла би до 

України 

Джерело: розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 
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ДОДАТОК Б 

 

Усі таблиці у додатку Б (Б.1 – Б.58) розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 
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Таблиця Б.47.  

Розподіл респондентів за приналежністю до релігійних спільнот 

відповідно до областей постійного проживання (2013 р., %%) 

Області 

У
П

Ц
 М

П
 

 Області 

У
П

Ц
 К

П
 

 Області 

П
р

о
ст

о
 

п
р

а
в

о
сл

а
в

н
и

й
 

Області 

В
ір

у
ю

ч
и

й
, 

а
л

е 
н

е
 

н
а

л
еж

у
 д

о
 ж

о
д

н
о

ї 

Ц
ер

к
в

и
 

Області 

Н
ев

ір
у

ю
ч

и
й

 

а
т
е
їс

т
 

Чернівецька  

обл. 
73,0 

Волинська  

обл. 
47,7 

Херсонська  

обл. 
47,5 

Харківська  

обл. 
32,6 

Севастополь  

місто 
47,8 

Одеська 

обл. 
62,6 

Закарпатська  

обл. 
40,6 

Полтавська  

обл. 
45,5 

Сумська 

обл. 
28,5 

Миколаївська  

обл. 
25,9 

Рівненська  

обл. 
40,7 

Кіровоград-

ська обл. 
38,2 

Черкаська  

обл. 
36,4 

Дніпропетров-

ська обл. 
24,0 

Луганська  

обл. 
22,5 

Сумська 

обл. 
39,1 

Житомирська  

обл. 
32,3 

Київ 

 місто 
35,9 

Чернігівська  

обл. 
23,8 

АРК 
20,4 

Хмельницька  

обл. 
39,1 

Чернігівська  

обл. 
32,3 

Київська  

обл. 
32,2 

Запорізька  

обл. 
23,7 

Запорізька  

обл. 
18,1 

Житомирська  

обл. 
37,8 

Київська  

обл. 
32,2 

Вінницька  

обл. 
31,8 

Миколаївська  

обл. 
23,1 

Донецька  

обл. 
10,5 

Донецька  

обл. 
36,8 

Київ 

 місто 
30,9 

Запорізька  

обл. 
31,5 

Луганська  

обл. 
18,8 

Одеська 

обл. 
9,0 

Волинська  

обл. 
32,3 

Рівненська  

обл. 
30,7 

Хмельницька  

обл. 
28,7 

Донецька  

обл. 
15,2 

Харківська  

обл. 
8,2 

Луганська  

обл. 
31,2 

Вінницька  

обл. 
27,1 

Кіровоград-

ська обл. 
28,5 

Київ 

 місто 
14,6 

Кіровоград-

ська обл. 
8,1 

АРК 
30,1 

Черкаська  

обл. 
23,7 

Харківська  

обл. 
28,4 

Кіровоград-

ська обл. 
13,8 

Полтавська  

обл. 
7,9 

Вінницька  

обл. 
25,7 

Полтавська  

обл. 
23,6 

Дніпропетров-

ська обл. 
25,9 

Херсонська  

обл. 
13,5 

Дніпропетров-

ська обл. 
7,4 

Черкаська  

обл. 
24,3 

Дніпропетров-

ська обл. 
22,3 

АРК 
24,5 

Житомирська  

обл. 
13,4 

Сумська 

обл. 
6,6 

Чернігівська  

обл. 
20,8 

Тернопільська  

обл. 
18,8 

Рівненська  

обл. 
24,3 

Полтавська  

обл. 
12,0 

Херсонська  

обл. 
6,4 
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Області 

У
П

Ц
 М

П
 

 Області 

У
П

Ц
 К

П
 

 Області 

П
р

о
ст

о
 

п
р

а
в

о
сл

а
в

н
и

й
 

Області 

В
ір

у
ю

ч
и

й
, 

а
л

е 
н

е
 

н
а

л
еж

у
 д

о
 ж

о
д

н
о

ї 

Ц
ер

к
в

и
 

Області 

Н
ев

ір
у

ю
ч

и
й

 

а
т
е
їс

т
 

Харківська  

обл. 
18,9 

Львівська 

обл. 
17,4 

Луганська  

обл. 
23,2 

Севастополь  

місто 
10,9 

Житомирська  

обл. 
6,1 

Дніпропетров-

ська обл. 
17,5 

Миколаївська  

обл. 
17,0 

Миколаївська  

обл. 
23,1 

Одеська 

обл. 
10,4 

Київська  

обл. 
5,9 

Київська  

обл. 
17,4 

Івано-Франків-

ська обл. 
16,1 

Донецька  

обл. 
21,6 

Хмельницька  

обл. 
10,3 

Черкаська  

обл. 
5,8 

Херсонська  

обл. 
17,0 

Хмельницька  

обл. 
14,4 

Чернігівська  

обл. 
18,5 

АРК 
8,8 

Київ 

 місто 
5,5 

Севастополь  

місто 
15,2 

Херсонська  

обл. 
13,5 

Севастополь  

місто 
13,0 

Черкаська  

обл. 
8,7 

Вінницька  

обл. 
4,7 

Запорізька  

обл. 
12,1 

Донецька  

обл. 
13,3 

Сумська 

обл. 
11,9 

Київська  

обл. 
8,5 

Чернівецька  

обл. 
4,3 

Закарпатська  

обл. 
10,0 

Сумська 

обл. 
13,2 

Івано-Франків-

ська обл. 
11,7 

Волинська  

обл. 
7,7 

Чернігівська  

обл. 
3,8 

Миколаївська  

обл. 
8,8 

Запорізька  

обл. 
12,1 

Закарпатська  

обл. 
11,3 

Вінницька  

обл. 
6,1 

Хмельницька  

обл. 
3,4 

Полтавська  

обл. 
8,4 

Харківська  

обл. 
10,7 

Одеська 

обл. 
10,4 

Львівська 

обл. 
5,5 

Закарпатська  

обл. 
2,5 

Київ 

 місто 
8,2 

АРК 
9,7 

Житомирська  

обл. 
8,5 

Івано-Франків-

ська обл. 
3,9 

Івано-Франків-

ська обл. 
1,1 

Івано-Франків-

ська обл. 
2,8 

Чернівецька  

обл. 
9,6 

Волинська  

обл. 
8,5 

Чернівецька  

обл. 
2,6 

Волинська  

обл. 
0,8 

Кіровоград-

ська обл. 
2,4 

Севастополь  

місто 
8,7 

Чернівецька  

обл. 
7,0 

Рівненська  

обл. 
2,1 

Рівненська  

обл. 
0,7 

Львівська 

обл. 
0,9 

Одеська 

обл. 
5,2 

Львівська 

обл. 
6,4 

Тернопільська  

обл. 
1,4 

Тернопільська  

обл. 
0,7 

Тернопільська  

обл. 
0,7 

Луганська  

обл. 
4,0 

Тернопільська  

обл. 
6,3 

Закарпатська  

обл. 
0,6 

Львівська 

обл. 
0,3 

Джерело: розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 
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Таблиця Б.48. 

Розподіл респондентів за приналежністю до релігійних спільнот відповідно до 

областей постійного проживання (2013 р., %%) 

Області 

У
А

П
Ц

 

Області 

У
Г

К
Ц

 

Області 

Р
и

м
о

-

К
а

т
о

л
и

ц
ь

к
а

 

Ц
ер

к
в

а
  

Тернопільська  

обл. 
8,3 

Львівська 

обл. 
64,0 

Закарпатська  

обл. 
10,6 

Івано-Франків-

ська обл. 
7,8 

Тернопільська  

обл. 
61,1 

Тернопільська  

обл. 
1,4 

Львівська 

обл. 
4,3 

Івано-Франків-

ська обл. 
55,0 

Київська  

обл. 
1,3 

Чернівецька  

обл. 
2,6 

Закарпатська  

обл. 
23,1 

Івано-Франків-

ська обл. 
1,1 

Вінницька  

обл. 
1,9 

Київ 

 місто 
2,0 

Хмельницька  

обл. 
1,1 

Київ 

 місто 
1,7 

Хмельницька  

обл. 
1,7 

Вінницька  

обл. 
0,9 

Кіровоград-

ська обл. 
1,6 

Дніпропетров-

ська обл. 
1,0 

Сумська 

обл. 
0,7 

Київська  

обл. 
1,3 

Чернівецька  

обл. 
0,9 

Львівська 

обл. 
0,6 

Донецька  

обл. 
1,0 

Волинська  

обл. 
0,8 

Житомирська  

обл. 
0,6 

Чернігівська  

обл. 
0,8 

Рівненська  

обл. 
0,7 

Київ 

 місто 
0,3 

Миколаївська  

обл. 
0,7 

Київська  

обл. 
0,4 

Дніпропетров-

ська обл. 
0,2 

Закарпатська  

обл. 
0,6 

Одеська 

обл. 
0,3 

Донецька  

обл. 
0,2 

Житомирська  

обл. 
0,6 

Херсонська  

обл. 
0,0 

Чернівецька  

обл. 
0,0 

Харківська  

обл. 
0,6 

Полтавська  

обл. 
0,0 

Волинська  

обл. 
0,0 

Полтавська  

обл. 
0,5 

Черкаська  

обл. 
0,0 

Рівненська  

обл. 
0,0 

АРК 
0,5 

Вінницька  

обл. 
0,0 

Одеська 

обл. 
0,0 

Одеська 

обл. 
0,3 

Запорізька  

обл. 
0,0 

Херсонська  

обл. 
0,0 

Джерело: розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 
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Таблиця Б.49. 

Розподіл респондентів за приналежністю до релігійних спільнот  

відповідно до областей постійного проживання (2015 р., %%) 

Області 

У
П

Ц
 М

П
 

 Області 

У
П

Ц
 К

П
 

 Області 
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й
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Ц
ер

к
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и
 

Області 

Н
ев

ір
у

ю
ч

и
й

 

а
т
е
їс

т
 

Чернівецька 
обл. 

44,4 
Чернігівська  
обл. 

58,2 
Харківська  
обл. 

40,2 
Миколаївська  
обл. 

32,8 
Луганська  
обл. 

32,6 

Одеська  
обл. 

38,8 
Кіровоград-
ська обл. 

45,6 
Донецька  
обл. 

36,2 
Запорізька  
обл. 

27,0 
Миколаївська  
обл. 

22,2 

Херсонська  
обл. 

36,4 
Рівненська  
обл. 

45,0 
Дніпропетров-
ська обл. 

33,0 
Сумська 
обл. 

22,8 
Запорізька  
обл. 

16,5 

Волинська  
обл. 

33,1 
Волинська  
обл. 

44,2 
Житомирська  
обл. 

32,8 
Київська  
обл. 

18,1 
Донецька  
обл. 

16,0 

Донецька  
обл. 

32,1 
Полтавська  
обл. 

43,9 
Луганська  
обл. 

32,6 
Волинська  
обл. 

16,9 
Сумська 
обл. 

12,0 

Київська  
обл. 

28,3 
Черкаська  
обл. 

40,7 
Одеська 
обл. 

30,9 
Луганська  
обл. 

16,3 
Київська  
обл. 

9,4 

Хмельницька  
обл. 

27,1 
Київ 
 місто 

34,0 
Миколаївська  
обл. 

30,6 
Кіровоград-
ська обл. 

15,4 
Черкаська  
обл. 

8,2 

Вінницька  
обл. 

21,0 
Чернівецька  
обл. 

31,7 
Вінницька  
обл. 

29,8 
Дніпропетров-
ська обл. 

15,2 
Полтавська  
обл. 

7,2 

Житомирська  
обл. 

20,6 
Вінницька  
обл. 

29,8 
Хмельницька  
обл. 

29,4 
Київ 
 місто 

14,5 
Херсонська  
обл. 

7,1 

Дніпропетров-
ська обл. 

19,2 
Тернопільська  
обл. 

28,9 
Сумська 
обл. 

28,1 
Харківська  
обл. 

14,0 
Київ 
 місто 

6,9 

Рівненська  
обл. 

18,3 
Київська  
обл. 

27,6 
Київ 
 місто 

27,4 
Житомирська  
обл. 

13,9 
Дніпропетров-
ська обл. 

6,7 

Чернігівська  
обл. 

16,4 
Закарпатська  
обл. 

27,6 
Черкаська  
обл. 

26,3 
Полтавська  
обл. 

13,5 
Харківська  
обл. 

6,7 

Луганська  
обл. 

16,3 
Сумська 
обл. 

27,5 
Рівненська  
обл. 

24,9 
Чернігівська  
обл. 

10,3 
Одеська 
обл. 

6,2 
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Області 

Н
ев

ір
у

ю
ч

и
й

 

а
т
е
їс

т
 

Харківська  
обл. 

15,6 
Хмельницька  
обл. 

25,7 
Херсонська  
обл. 

24,0 
Одеська 
обл. 

9,7 
Чернівецька  
обл. 

4,0 

Запорізька  
обл. 

13,9 
Івано-Франків-
ська обл. 

23,7 
Запорізька  
обл. 

22,8 
Вінницька  
обл. 

9,3 
Житомирська  
обл. 

2,8 

Черкаська  
обл. 

13,4 
Херсонська  
обл. 

23,4 
Полтавська  
обл. 

21,9 
Тернопільська  
обл. 

8,4 
Чернігівська  
обл. 

2,4 

Кіровоград-
ська обл. 

12,1 
Харківська  
обл. 

21,6 
Кіровоград-
ська обл. 

16,8 
Черкаська  
обл. 

7,7 
Кіровоград-
ська обл. 

2,0 

Полтавська  
обл. 

11,8 
Дніпропетров-
ська обл. 

20,4 
Закарпатська  
обл. 

16,7 
Львівська 
обл. 

7,0 
Вінницька  
обл. 

1,6 

Київ 
 місто 

11,0 
Житомирська  
обл. 

20,0 
Чернівецька  
обл. 

15,1 
Донецька  
обл. 

6,6 
Волинська  
обл. 

1,3 

Закарпатська  
обл. 

10,3 
Запорізька  
обл. 

19,8 
Чернігівська  
обл. 

12,7 
Херсонська  
обл. 

6,5 
Рівненська  
обл. 

1,2 

Сумська 
обл. 

8,4 
Львівська 
обл. 

17,2 
Київська  
обл. 

10,2 
Хмельницька  
обл. 

3,7 
Хмельницька  
обл. 

0,9 

Миколаївська  
обл. 

6,1 
Одеська 
обл. 

8,5 
Львівська 
обл. 

9,1 
Закарпатська  
обл. 

1,9 
Закарпатська  
обл. 

0,6 

Тернопільська  
обл. 

2,4 
Миколаївська  
обл. 

6,7 
Івано-Франків-
ська обл. 

3,4 
Івано-Франків-
ська обл. 

1,9 
Івано-Франків-
ська обл. 

0,5 

Івано-Франків-
ська обл. 

1,0 
Донецька  
обл. 

5,3 
Тернопільська  
обл. 

1,8 
Рівненська  
обл. 

1,2 
Тернопільська  
обл. 

0,0 

Львівська 
обл. 

1,0 
Луганська  
обл. 

2,3 
Волинська  
обл. 

0,0 
Чернівецька  
обл. 

0,8 
Львівська 
обл. 

0,0 

Джерело: розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 
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Таблиця Б.50. 

Розподіл респондентів за приналежністю до релігійних спільнот відповідно до 

областей постійного проживання (2015 р., %%) 

Області 

У
А

П
Ц

 

Області 

У
Г

К
Ц

 

Області 

Р
и

м
о

-

К
а

т
о

л
и

ц
ь

к
а

 

Ц
ер

к
в

а
  

Рівненська  
обл. 

6,5 
Івано-Франків-
ська обл. 

65,7 
Хмельницька  
обл. 

5,5 

Львівська 
обл. 

5,2 
Львівська 
обл. 

58,0 
Вінницька  
обл. 

4,4 

Чернівецька  
обл. 

2,4 
Тернопільська  
обл. 

54,2 
Закарпатська  
обл. 

3,2 

Одеська 
обл. 

2,1 
Закарпатська  
обл. 

35,9 
Житомирська  
обл. 

2,8 

Івано-Франків-
ська обл. 

1,9 
Хмельницька  
обл. 

5,5 
Чернівецька  
обл. 

1,6 

Хмельницька  
обл. 1,4 

Вінницька  
обл. 2,4 

Івано-
Франківська 
обл. 

1,4 

Кіровоград-
ська обл. 

1,3 
Житомирська  
обл. 

1,7 
Тернопільська  
обл. 

1,2 

Волинська  
обл. 

1,3 
Київська  
обл. 

1,6 
Львівська 
обл. 

0,8 

Київська  
обл. 

0,8 
Київ 
 місто 

1,4 
Одеська 
обл. 

0,6 

Донецька  
обл. 

0,8 
Волинська  
обл. 

1,3 
Рівненська  
обл. 

0,6 

Київ 
 місто 

0,5 
Миколаївська  
обл. 

1,1 
Київ 
 місто 

0,5 

Вінницька  
обл. 

0,4 
Одеська 
обл. 

0,6 
Черкаська  
обл. 

0,5 

Дніпропетров-
ська обл. 

0,4 
Рівненська  
обл. 

0,6 
Київська  
обл. 

0,4 

Харківська  
обл. 

0,2 
Херсонська  
обл. 

0,6 
Дніпропетровс
ька обл. 

0,4 

Чернігівська  
обл. 

0,0 
Черкаська  
обл. 

0,5 
Волинська  
обл. 

0,0 

Полтавська  
обл. 

0,0 
Харківська  
обл. 

0,2 
Миколаївська  
обл. 

0,0 

Джерело: розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 
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Таблиця Б.51. 

Розподіл респондентів за приналежністю до релігійних спільнот  

 відповідно до областей постійного проживання (2017 р., %%) 

Області 

У
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Ц
 М

П
 

 Області 
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Ц
 К
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 Області 
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Області 

Н
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у

ю
ч

и
й

 

а
т
е
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т
 

Чернівецька  
обл. 

75,7 
Волинська  
обл. 

53,3 
Харківська  
обл. 

49,9 
Чернігівська  
обл. 

26,2 
Миколаївська  
обл. 

16,4 

Луганська  
обл. 

52,9 
Полтавська  
обл. 

52,0 
Черкаська  
обл. 

34,2 
Миколаївська  
обл. 

26,0 
Сумська 
обл. 

16,0 

Одеська 
обл. 

44,3 
Вінницька  
обл. 

50,0 
Донецька  
обл. 

31,0 
Сумська 
обл. 

26,0 
Луганська  
обл. 

12,6 

Рівненська  
обл. 

32,0 
Київська  
обл. 

44,7 
Запорізька  
обл. 

28,5 
Запорізька  
обл. 

24,5 
Одеська 
обл. 

12,5 

Хмельницька  
обл. 

27,1 
Рівненська  
обл. 

42,6 
Дніпропетров-
ська обл. 

27,3 
Кіровоград-
ська обл. 

23,3 
Запорізька  
обл. 

11,9 

Волинська  
обл. 

26,3 
Хмельницька  
обл. 

38,7 
Херсонська  
обл. 

26,3 
Київ 
 місто 

22,5 
Донецька  
обл. 

10,2 

Закарпатська  
обл. 

25,9 
Київ 
 місто 

34,2 
Київська  
обл. 

25,6 
Харківська  
обл. 

22,1 
Херсонська  
обл. 

9,6 

Черкаська  
обл. 

25,4 
Житомирська  
обл. 

32,3 
Кіровоград-
ська обл. 

24,0 
Донецька  
обл. 

21,9 
Дніпропетров-
ська обл. 

9,1 

Житомирська  
обл. 

22,4 
Кіровоград-
ська обл. 

31,3 
Чернігівська  
обл. 

23,5 
Дніпропетров-
ська обл. 

21,3 
Харківська  
обл. 

8,6 

Сумська 
обл. 

18,9 
Закарпатська  
обл. 

30,8 
Одеська 
обл. 

23,1 
Херсонська  
обл. 

19,2 
Київська  
обл. 

8,4 

Миколаївська  
обл. 

18,1 
Херсонська  
обл. 

30,8 
Луганська  
обл. 

21,8 
Вінницька  
обл. 

18,5 
Вінницька  
обл. 

7,6 

Київ 
 місто 

17,4 
Сумська 
обл. 

29,0 
Житомирська  
обл. 

20,3 
Полтавська  
обл. 

17,3 
Київ 
 місто 

7,1 

Запорізька  
обл. 

17,0 
Чернігівська  
обл. 

28,9 
Полтавська  
обл. 

17,8 
Одеська 
обл. 

13,1 
Чернігівська  
обл. 

6,7 

Донецька  
обл. 

16,1 
Черкаська  
обл. 

24,9 
Київ 
 місто 

14,2 
Луганська  
обл. 

11,5 
Волинська  
обл. 

5,9 
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Дніпропетров-
ська обл. 

14,8 
Миколаївська  
обл. 

24,9 
Хмельницька  
обл. 

13,6 
Житомирська  
обл. 

10,9 
Кіровоград-
ська обл. 

4,7 

Чернігівська  
обл. 

13,4 
Івано-Франків-
ська обл. 

24,6 
Рівненська  
обл. 

12,4 
Львівська 
обл. 

9,4 
Полтавська  
обл. 

4,4 

Вінницька  
обл. 

12,6 
Дніпропетров-
ська обл. 

23,2 
Миколаївська  
обл. 

9,6 
Волинська  
обл. 

9,2 
Хмельницька  
обл. 

4,0 

Херсонська  
обл. 

10,9 
Тернопільська  
обл. 

19,4 
Сумська 
обл. 

9,5 
Київська  
обл. 

9,2 
Житомирська  
обл. 

3,6 

Кіровоград-
ська обл. 

10,0 
Львівська 
обл. 

18,3 
Вінницька  
обл. 

7,6 
Хмельницька  
обл. 

8,5 
Черкаська  
обл. 

3,1 

Київська  
обл. 

9,5 
Запорізька  
обл. 

17,0 
Тернопільська  
обл. 

4,8 
Черкаська  
обл. 

7,8 
Рівненська  
обл. 

1,8 

Харківська  
обл. 

8,6 
Донецька  
обл. 

16,4 
Чернівецька  
обл. 

4,4 
Рівненська  
обл. 

4,7 
Львівська 
обл. 

0,8 

Полтавська  
обл. 

7,1 
Чернівецька  
обл. 

14,7 
Івано-Франків-
ська обл. 

2,9 
Чернівецька  
обл. 

4,4 
Чернівецька  
обл. 

0,0 

Тернопільська  
обл. 

4,2 
Харківська  
обл. 

6,5 
Львівська 
обл. 

2,6 
Івано-Франків-
ська обл. 

3,4 
Івано-Франків-
ська обл. 

0,0 

Львівська 
обл. 

1,6 
Одеська 
обл. 

4,5 
Волинська  
обл. 

1,3 
Тернопільська  
обл. 

3,0 
Тернопільська  
обл. 

0,0 

Івано-Франків-
ська обл. 

1,0 
Луганська  
обл. 

1,1 
Закарпатська  
обл. 

0,5 
Закарпатська  
обл. 

2,2 
Закарпатська  
обл. 

0,0 

Джерело: розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 
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Таблиця Б.52. 

Розподіл респондентів за приналежністю до релігійних спільнот відповідно до 

областей постійного проживання (2017 р., %%) 

Області 
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Івано-Франків-
ська обл. 

5,3 
Івано-Франків-
ська обл. 

62,8 
Закарпатська  
обл. 

7,6 

Житомирська  
обл. 

3,6 
Львівська 
обл. 

60,1 
Хмельницька  
обл. 

3,0 

Тернопільська  
обл. 

3,6 
Тернопільська  
обл. 

58,8 
Вінницька  
обл. 

2,9 

Львівська 
обл. 

2,9 
Закарпатська  
обл. 

31,9 
Львівська 
обл. 

2,1 

Кіровоград-
ська обл. 

2,0 
Донецька  
обл. 

1,8 
Житомирська  
обл. 

1,0 

Чернігівська  
обл. 

1,3 
Черкаська  
обл. 

1,0 
Херсонська  
обл. 

0,6 

Дніпропетров-
ська обл. 

1,3 
Житомирська  
обл. 

1,0 
Рівненська  
обл. 

0,6 

Київська  
обл. 

1,1 
Хмельницька  
обл. 

1,0 
Одеська 
обл. 

0,3 

Черкаська  
обл. 

1,0 
Київ 
 місто 

0,9 
Київ 
 місто 

0,2 

Київ 
 місто 

0,7 
Кіровоград-
ська обл. 

0,7 
Івано-Франків-
ська обл. 

0,0 

Донецька  
обл. 

0,7 
Чернівецька  
обл. 

0,7 
Тернопільська  
обл. 

0,0 

Рівненська  
обл. 

0,6 
Волинська  
обл. 

0,7 
Донецька  
обл. 

0,0 

Миколаївська  
обл. 

0,6 
Херсонська  
обл. 

0,6 
Черкаська  
обл. 

0,0 

Хмельницька  
обл. 

0,5 
Рівненська  
обл. 

0,6 
Кіровоград-
ська обл. 

0,0 

Закарпатська  
обл. 

0,5 
Київська  
обл. 

0,4 
Чернівецька  
обл. 

0,0 

Харківська  
обл. 

0,5 
Одеська 
обл. 

0,3 
Волинська  
обл. 

0,0 

Одеська 
обл. 

0,3 
Харківська  
обл. 

0,2 
Київська  
обл. 

0,0 

Волинська  
обл. 

0,0 
Дніпропетров-
ська обл. 

0,2 
Харківська  
обл. 

0,0 

Джерело: розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 

 



281 

 

 

 
  



282 

 

 
 



283 

 

 
 



284 

 

Таблиця Б.56. 

Розподіл респондентів за приналежністю до релігійних спільнот відповідно до 

областей постійного проживання (2013 р.) 

Області 

Приналежність до релігійної спільноти 

У
П

Ц
 М

П
: 

N
/ 

%
 

У
П

Ц
 К

П
: 

N
/ 

%
 

У
А

П
Ц

: 

N
/ 

%
 

П
р

о
ст

о
 

п
р

а
в

о
сл

а
в

н
и

й
: 

 

N
/ 

%
 

У
Г

К
Ц

: 

N
/ 

%
 

Р
и

м
о

-К
а

т
о

л
и

ц
ь

к
а

 

Ц
ер

к
в

а
: 

N
/ 

%
 

Ін
ш

е
: 

N
/ 

%
 

В
ір

у
ю

ч
и

й
, 

а
л

е 
н

е
 

н
а

л
еж

у
 д

о
 ж

о
д

н
о

ї 

Ц
ер

к
в

и
: 

N
/ 

%
 

Н
ев

ір
у

ю
ч

и
й

 

а
т
е
їс

т
: 

 

N
/ 

%
 

З
а

г
а

л
о
м

: 
N

/ 
%

 

АРК 65/ 

30,1 
21/ 9,7 1/ 0,5 

53/ 

24,5 
0/ 0,0 0/ 0,0 13/ 6,0 19/ 8,8 

44/ 

20,4 

216/ 

100,00 

Вінницька  

обл. 

55/ 

25,7 

58/ 

27,1 
4/ 1,9 

68/ 

31,8 
0/ 0,0 2/ 0,9 4/ 1,9 13/ 6,1 10/ 4,7 

214/ 

100,00 

Волинська  

обл. 

42/ 

32,3 

62/ 

47,7 
0/ 0,0 11/ 8,5 1/ 0,8 0/ 0,0 3/ 2,3 10/ 7,7 1/ 0,8 

130/ 

100,00 

Дніпропетров-

ська обл. 

73/ 

17,5 

93/ 

22,3 
0/ 0,0 

108/ 

25,9 
4/ 1,0 1/ 0,2 7/ 1,7 

100/ 

24,0 
31/ 7,4 

417/ 

100,00 

Донецька  

обл. 

189/ 

36,8 

68/ 

13,3 
5/ 1,0 

111/ 

21,6 
0/ 0,0 1/ 0,2 7/ 1,4 

78/ 

15,2 

54/ 

10,5 

513/ 

100,00 

Житомирська  

обл. 

62/ 

37,8 

53/ 

32,3 
1/ 0,6 14/ 8,5 0/ 0,0 1/ 0,6 1/ 0,6 

22/ 

13,4 
10/ 6,1 

164/ 

100,00 

Закарпатська  

обл. 

16/ 

10,0 

65/ 

40,6 
1/ 0,6 

18/ 

11,3 

37/ 

23,1 

17/ 

10,6 
1/ 0,6 1/ 0,6 4/ 2,5 

160/ 

100,00 

Запорізька  

обл. 

28/ 

12,1 

28/ 

12,1 
0/ 0,0 

73/ 

31,5 
0/ 0,0 0/ 0,0 6/ 2,6 

55/ 

23,7 

42/ 

18,1 

232/ 

100,00 

Івано-Франків-

ська обл. 
5/ 2,8 

29/ 

16,1 
14/ 7,8 

21/ 

11,7 

99/ 

55,0 
2/ 1,1 1/ 0,6 7/ 3,9 2/ 1,1 

180/ 

100,00 

Київська  

обл. 

41/ 

17,4 

76/ 

32,2 
3/ 1,3 

76/ 

32,2 
1/ 0,4 3/ 1,3 2/ 0,8 20/ 8,5 14/ 5,9 

236/ 

100,00 

Кіровоград-

ська обл. 
3/ 2,4 

47/ 

38,2 
2/ 1,6 

35/ 

28,5 
0/ 0,0 0/ 0,0 9/ 7,3 

17/ 

13,8 
10/ 8,1 

123/ 

100,00 

Луганська  

обл. 

86/ 

31,2 
11/ 4,0 0/ 0,0 

64/ 

23,2 
0/ 0,0 0/ 0,0 1/ 0,4 

52/ 

18,8 

62/ 

22,5 

276/ 

100,00 

Львівська 

обл. 
3/ 0,9 

57/ 

17,4 
14/ 4,3 21/ 6,4 

210/ 

64,0 
2/ 0,6 2/ 0,6 18/ 5,5 1/ 0,3 

328/ 

100,00 

Миколаївська  

обл. 
13/ 8,8 

25/ 

17,0 
1/ 0,7 

34/ 

23,1 
0/ 0,0 0/ 0,0 2/ 1,4 

34/ 

23,1 

38/ 

25,9 

147/ 

100,00 

Одеська 

обл. 

181/ 

62,6 
15/ 5,2 1/ 0,3 

30/ 

10,4 
1/ 0,3 0/ 0,0 5/ 1,7 

30/ 

10,4 
26/ 9,0 

289/ 

100,00 

Полтавська  

обл. 
16/ 8,4 

45/ 

23,6 
1/ 0,5 

87/ 

45,5 
0/ 0,0 0/ 0,0 4/ 2,1 

23/ 

12,0 
15/ 7,9 

191/ 

100,00 

Рівненська  

обл. 

57/ 

40,7 

43/ 

30,7 
0/ 0,0 

34/ 

24,3 
1/ 0,7 0/ 0,0 1/ 0,7 3/ 2,1 1/ 0,7 

140/ 

100,00 

Сумська 

обл. 

59/ 

39,1 

20/ 

13,2 
0/ 0,0 

18/ 

11,9 
0/ 0,0 1/ 0,7 0/ 0,0 

43/ 

28,5 
10/ 6,6 

151/ 

100,00 

Тернопільська  

обл. 
1/ 0,7 

27/ 

18,8 
12/ 8,3 9/ 6,3 

88/ 

61,1 
2/ 1,4 2/ 1,4 2/ 1,4 1/ 0,7 

144/ 

100,00 

Харківська  

обл. 

62/ 

18,9 

35/ 

10,7 
2/ 0,6 

93/ 

28,4 
0/ 0,0 0/ 0,0 2/ 0,6 

107/ 

32,6 
27/ 8,2 

328/ 

100,00 

Херсонська  

обл. 

24/ 

17,0 

19/ 

13,5 
0/ 0,0 

67/ 

47,5 
0/ 0,0 0/ 0,0 3/ 2,1 

19/ 

13,5 
9/ 6,4 

141/ 

100,00 

Хмельницька  

обл. 

68/ 

39,1 

25/ 

14,4 
0/ 0,0 

50/ 

28,7 
3/ 1,7 2/ 1,1 2/ 1,1 

18/ 

10,3 
6/ 3,4 

174/ 

100,00 

Черкаська  

обл. 

42/ 

24,3 

41/ 

23,7 
0/ 0,0 

63/ 

36,4 
0/ 0,0 0/ 0,0 2/ 1,2 15/ 8,7 10/ 5,8 

173/ 

100,00 

Чернівецька  

обл. 

84/ 

73,0 
11/ 9,6 3/ 2,6 8/ 7,0 1/ 0,9 0/ 0,0 0/ 0,0 3/ 2,6 5/ 4,3 

115/ 

100,00 
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Області 

Приналежність до релігійної спільноти 

У
П

Ц
 М

П
: 

N
/ 

%
 

У
П

Ц
 К

П
: 

N
/ 

%
 

У
А

П
Ц

: 

N
/ 

%
 

П
р

о
ст

о
 

п
р

а
в

о
сл

а
в

н
и

й
: 

 

N
/ 

%
 

У
Г

К
Ц

: 

N
/ 

%
 

Р
и

м
о

-К
а

т
о

л
и

ц
ь

к
а

 

Ц
ер

к
в

а
: 

N
/ 

%
 

Ін
ш

е
: 

N
/ 

%
 

В
ір

у
ю

ч
и

й
, 

а
л

е 
н

е
 

н
а

л
еж

у
 д

о
 ж

о
д

н
о

ї 

Ц
ер

к
в

и
: 

N
/ 

%
 

Н
ев

ір
у

ю
ч

и
й

 

а
т
е
їс

т
: 

 

N
/ 

%
 

З
а

г
а

л
о
м

: 
N

/ 
%

 

Чернігівська  

обл. 

27/ 

20,8 

42/ 

32,3 
1/ 0,8 

24/ 

18,5 
0/ 0,0 0/ 0,0 0/ 0,0 

31/ 

23,8 
5/ 3,8 

130/ 

100,00 

Київ 

 місто 
28/ 8,2 

106/ 

30,9 
6/ 1,7 

123/ 

35,9 
7/ 2,0 1/ 0,3 3/ 0,9 

50/ 

14,6 
19/ 5,5 

343/ 

100,00 

Севастополь  

місто 
7/ 15,2 4/ 8,7 0/ 0,0 6/ 13,0 0/ 0,0 0/ 0,0 2/ 4,3 5/ 10,9 

22/ 

47,8 

46/ 

100,00 

Джерело: розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 
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Таблиця Б.57. 

 

Розподіл респондентів за приналежністю до релігійних спільнот відповідно до 

областей постійного проживання (2015 р.) 

 

Області 

Приналежність до релігійної спільноти 

У
П

Ц
 М

П
: 

N
/ 

%
 

У
П

Ц
 К

П
: 

N
/ 

%
 

У
А

П
Ц

: 

N
/ 

%
 

П
р

о
ст

о
 

п
р

а
в

о
сл

а
в

н
и

й
: 

 

N
/ 

%
 

У
Г

К
Ц

: 

N
/ 

%
 

Р
и

м
о

-К
а

т
о

л
и

ц
ь

к
а

 

Ц
ер

к
в

а
: 

N
/ 

%
 

Ін
ш

е
: 

N
/ 

%
 

В
ір

у
ю

ч
и

й
, 

а
л

е 
н

е
 

н
а

л
еж

у
 д

о
 ж

о
д

н
о

ї 

Ц
ер

к
в

и
: 

N
/ 

%
 

Н
ев

ір
у

ю
ч

и
й

 

а
т
е
їс

т
: 

 

N
/ 

%
 

З
а

г
а

л
о
м

: 
N

/ 
%

%
 

Вінницька  
обл. 

52/ 
21,0 

74/ 
29,8 

1/ 0,4 
74/ 
29,8 

6/ 2,4 11/ 4,4 3/ 1,2 23/ 9,3 4/ 1,6 
248/ 

100,00 

Волинська  
обл. 

51/ 
33,1 

68/ 
44,2 

2/ 1,3 0/ 0,0 2/ 1,3 0/ 0,0 3/ 1,9 
26/ 
16,9 

2/ 1,3 
154/ 

100,00 

Дніпропетровська 
обл. 

97/ 
19,2 

103/ 
20,4 

2/ 0,4 
167/ 
33,0 

0/ 0,0 2/ 0,4 24/ 4,7 
77/ 
15,2 

34/ 6,7 
506/ 

100,00 

Донецька  
обл. 

78/ 
32,1 

13/ 5,3 2/ 0,8 
88/ 
36,2 

0/ 0,0 0/ 0,0 7/ 2,9 16/ 6,6 
39/ 
16,0 

243/ 
100,00 

Житомирська  
обл. 

37/ 
20,6 

36/ 
20,0 

0/ 0,0 
59/ 
32,8 

3/ 1,7 5/ 2,8 10/ 5,6 
25/ 
13,9 

5/ 2,8 
180/ 

100,00 

Закарпатська  
обл. 

16/ 
10,3 

43/ 
27,6 

0/ 0,0 
26/ 
16,7 

56/ 
35,9 

5/ 3,2 6/ 3,8 3/ 1,9 1/ 0,6 
156/ 

100,00 

Запорізька  
обл. 

33/ 
13,9 

47/ 
19,8 

0/ 0,0 
54/ 
22,8 

0/ 0,0 0/ 0,0 0/ 0,0 
64/ 
27,0 

39/ 
16,5 

237/ 
100,00 

Івано-Франківська 
обл. 

2/ 1,0 
49/ 
23,7 

4/ 1,9 7/ 3,4 
136/ 
65,7 

3/ 1,4 1/ 0,5 4/ 1,9 1/ 0,5 
207/ 

100,00 

Київська  
обл. 

72/ 
28,3 

70/ 
27,6 

2/ 0,8 
26/ 
10,2 

4/ 1,6 1/ 0,4 9/ 3,5 
46/ 
18,1 

24/ 9,4 
254/ 

100,00 

Кіровоградська  
обл. 

18/ 
12,1 

68/ 
45,6 

2/ 1,3 
25/ 
16,8 

0/ 0,0 0/ 0,0 10/ 6,7 
23/ 
15,4 

3/ 2,0 
149/ 

100,00 

Луганська  
обл. 

7/ 16,3 1/ 2,3 0/ 0,0 
14/ 
32,6 

0/ 0,0 0/ 0,0 0/ 0,0 7/ 16,3 
14/ 
32,6 

43/ 
100,00 

Львівська 
обл. 

4/ 1,0 
66/ 
17,2 

20/ 5,2 35/ 9,1 
222/ 
58,0 

3/ 0,8 6/ 1,6 27/ 7,0 0/ 0,0 
383/ 

100,00 

Миколаївська  
обл. 

11/ 6,1 12/ 6,7 0/ 0,0 
55/ 
30,6 

2/ 1,1 0/ 0,0 1/ 0,6 
59/ 
32,8 

40/ 
22,2 

180/ 
100,00 

Одеська 
обл. 

132/ 
38,8 

29/ 8,5 7/ 2,1 
105/ 
30,9 

2/ 0,6 2/ 0,6 9/ 2,6 33/ 9,7 21/ 6,2 
340/ 

100,00 

Полтавська  
обл. 

28/ 
11,8 

104/ 
43,9 

0/ 0,0 
52/ 
21,9 

0/ 0,0 0/ 0,0 4/ 1,7 
32/ 
13,5 

17/ 7,2 
237/ 

100,00 

Рівненська  
обл. 

31/ 
18,3 

76/ 
45,0 

11/ 6,5 
42/ 
24,9 

1/ 0,6 1/ 0,6 3/ 1,8 2/ 1,2 2/ 1,2 
169/ 

100,00 

Сумська 
обл. 

14/ 8,4 
46/ 
27,5 

0/ 0,0 
47/ 
28,1 

0/ 0,0 0/ 0,0 2/ 1,2 
38/ 
22,8 

20/ 
12,0 

167/ 
100,00 

Тернопільська  
обл. 

4/ 2,4 
48/ 
28,9 

0/ 0,0 3/ 1,8 
90/ 
54,2 

2/ 1,2 5/ 3,0 14/ 8,4 0/ 0,0 
166/ 

100,00 

Харківська  
обл. 

68/ 
15,6 

94/ 
21,6 

1/ 0,2 
175/ 
40,2 

1/ 0,2 0/ 0,0 6/ 1,4 
61/ 
14,0 

29/ 6,7 
435/ 

100,00 

Херсонська  
обл. 

56/ 
36,4 

36/ 
23,4 

0/ 0,0 
37/ 
24,0 

1/ 0,6 0/ 0,0 3/ 1,9 10/ 6,5 11/ 7,1 
154/ 

100,00 

Хмельницька  
обл. 

59/ 
27,1 

56/ 
25,7 

3/ 1,4 
64/ 
29,4 

12/ 5,5 12/ 5,5 2/ 0,9 8/ 3,7 2/ 0,9 
218/ 

100,00 

Черкаська  
обл. 

26/ 
13,4 

79/ 
40,7 

0/ 0,0 
51/ 
26,3 

1/ 0,5 1/ 0,5 5/ 2,6 15/ 7,7 16/ 8,2 
194/ 

100,00 

Чернівецька  
обл. 

56/ 
44,4 

40/ 
31,7 

3/ 2,4 
19/ 
15,1 

0/ 0,0 2/ 1,6 0/ 0,0 1/ 0,8 5/ 4,0 
126/ 

100,00 
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Області 

Приналежність до релігійної спільноти 

У
П

Ц
 М

П
: 

N
/ 

%
 

У
П

Ц
 К

П
: 

N
/ 

%
 

У
А

П
Ц

: 

N
/ 

%
 

П
р

о
ст

о
 

п
р

а
в

о
сл

а
в

н
и

й
: 

 

N
/ 

%
 

У
Г

К
Ц

: 

N
/ 

%
 

Р
и

м
о

-К
а

т
о

л
и

ц
ь

к
а

 

Ц
ер

к
в

а
: 

N
/ 

%
 

Ін
ш

е
: 

N
/ 

%
 

В
ір

у
ю

ч
и

й
, 

а
л

е 
н

е
 

н
а

л
еж

у
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о
 ж

о
д

н
о

ї 

Ц
ер

к
в

и
: 

N
/ 

%
 

Н
ев

ір
у

ю
ч

и
й

 

а
т
е
їс

т
: 

 

N
/ 

%
 

З
а

г
а

л
о
м

: 
N

/ 
%

%
 

Чернігівська  
обл. 

27/ 
16,4 

96/ 
58,2 

0/ 0,0 
21/ 
12,7 

0/ 0,0 0/ 0,0 0/ 0,0 
17/ 
10,3 

4/ 2,4 
165/ 

100,00 

Київ 
 місто 

48/ 
11,0 

148/ 
34,0 

2/ 0,5 
119/ 
27,4 

6/ 1,4 2/ 0,5 17/ 3,9 
63/ 
14,5 

30/ 6,9 
435/ 

100,00 

Джерело: розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 
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Таблиця Б.58. 

Розподіл респондентів за приналежністю до релігійних спільнот відповідно до 

областей постійного проживання (2017 р.) 

 

Області 

Приналежність до релігійної спільноти 

У
П

Ц
 М

П
: 

N
/ 

%
 

У
П

Ц
 К

П
: 

N
/ 

%
 

У
А

П
Ц

: 

N
/ 

%
 

П
р

о
ст

о
 

п
р

а
в

о
сл

а
в

н
и

й
: 

 

N
/ 

%
 

У
Г

К
Ц

: 

N
/ 

%
 

Р
и

м
о

-К
а

т
о

л
и

ц
ь

к
а

 

Ц
ер

к
в

а
: 

N
/ 

%
 

Ін
ш

е
: 

N
/ 

%
 

В
ір

у
ю

ч
и

й
, 

а
л

е 
н

е
 

н
а

л
еж

у
 д

о
 ж

о
д

н
о

ї 

Ц
ер

к
в

и
: 

N
/ 

%
 

Н
ев

ір
у

ю
ч

и
й

 

а
т
е
їс

т
: 

 

N
/ 

%
 

З
а

г
а

л
о
м

: 
N

/ 
%

 

Вінницька  
обл. 

30/ 
12,6 

119/ 
50,0 

0/ 0,0 18/ 7,6 0/ 0,0 7/ 2,9 2/ 0,8 
44/ 
18,5 

18/ 7,6 
238/ 

100,00 

Волинська  
обл. 

40/ 
26,3 

81/ 
53,3 

0/ 0,0 2/ 1,3 1/ 0,7 0/ 0,0 5/ 3,3 14/ 9,2 9/ 5,9 
152/ 

100,00 

Дніпропетровська 
обл. 

68/ 
14,8 

107/ 
23,2 

6/ 1,3 
126/ 
27,3 

1/ 0,2 0/ 0,0 13/ 2,8 
98/ 
21,3 

42/ 9,1 
461/ 

100,00 

Донецька  
обл. 

44/ 
16,1 

45/ 
16,4 

2/ 0,7 
85/ 
31,0 

5/ 1,8 0/ 0,0 5/ 1,8 
60/ 
21,9 

28/ 
10,2 

274/ 
100,00 

Житомирська  
обл. 

43/ 
22,4 

62/ 
32,3 

7/ 3,6 
39/ 
20,3 

2/ 1,0 2/ 1,0 9/ 4,7 
21/ 
10,9 

7/ 3,6 
192/ 

100,00 

Закарпатська  
обл. 

48/ 
25,9 

57/ 
30,8 

1/ 0,5 1/ 0,5 
59/ 
31,9 

14/ 7,6 1/ 0,5 4/ 2,2 0/ 0,0 
185/ 

100,00 

Запорізька  
обл. 

47/ 
17,0 

47/ 
17,0 

0/ 0,0 
79/ 
28,5 

0/ 0,0 0/ 0,0 3/ 1,1 
68/ 
24,5 

33/ 
11,9 

277/ 
100,00 

Івано-Франківська 
обл. 

2/ 1,0 
51/ 
24,6 

11/ 5,3 6/ 2,9 
130/ 
62,8 

0/ 0,0 0/ 0,0 7/ 3,4 0/ 0,0 
207/ 

100,00 

Київська  
обл. 

25/ 9,5 
117/ 
44,7 

3/ 1,1 
67/ 
25,6 

1/ 0,4 0/ 0,0 3/ 1,1 24/ 9,2 22/ 8,4 
262/ 

100,00 

Кіровоградська  
обл. 

15/ 
10,0 

47/ 
31,3 

3/ 2,0 
36/ 
24,0 

1/ 0,7 0/ 0,0 6/ 4,0 
35/ 
23,3 

7/ 4,7 
150/ 

100,00 

Луганська  
обл. 

46/ 
52,9 

1/ 1,1 0/ 0,0 
19/ 
21,8 

0/ 0,0 0/ 0,0 0/ 0,0 
10/ 
11,5 

11/ 
12,6 

87/ 
100,00 

Львівська 
обл. 

6/ 1,6 
70/ 
18,3 

11/ 2,9 10/ 2,6 
230/ 
60,1 

8/ 2,1 9/ 2,3 36/ 9,4 3/ 0,8 
383/ 

100,00 

Миколаївська  
обл. 

32/ 
18,1 

44/ 
24,9 

1/ 0,6 17/ 9,6 0/ 0,0 0/ 0,0 8/ 4,5 
46/ 
26,0 

29/ 
16,4 

177/ 
100,00 

Одеська 
обл. 

159/ 
44,3 

16/ 4,5 1/ 0,3 
83/ 
23,1 

1/ 0,3 1/ 0,3 6/ 1,7 
47/ 
13,1 

45/ 
12,5 

359/ 
100,00 

Полтавська  
обл. 

16/ 7,1 
117/ 
52,0 

0/ 0,0 
40/ 
17,8 

0/ 0,0 0/ 0,0 3/ 1,3 
39/ 
17,3 

10/ 4,4 
225/ 

100,00 

Рівненська  
обл. 

54/ 
32,0 

72/ 
42,6 

1/ 0,6 
21/ 
12,4 

1/ 0,6 1/ 0,6 8/ 4,7 8/ 4,7 3/ 1,8 
169/ 

100,00 

Сумська 
обл. 

32/ 
18,9 

49/ 
29,0 

0/ 0,0 16/ 9,5 0/ 0,0 0/ 0,0 1/ 0,6 
44/ 
26,0 

27/ 
16,0 

169/ 
100,00 

Тернопільська  
обл. 

7/ 4,2 
32/ 
19,4 

6/ 3,6 8/ 4,8 
97/ 
58,8 

0/ 0,0 10/ 6,1 5/ 3,0 0/ 0,0 
165/ 

100,00 

Харківська  
обл. 

36/ 8,6 27/ 6,5 2/ 0,5 
208/ 
49,9 

1/ 0,2 0/ 0,0 15/ 3,6 
92/ 
22,1 

36/ 8,6 
417/ 

100,00 

Херсонська  
обл. 

17/ 
10,9 

48/ 
30,8 

0/ 0,0 
41/ 
26,3 

1/ 0,6 1/ 0,6 3/ 1,9 
30/ 
19,2 

15/ 9,6 
156/ 

100,00 

Хмельницька  
обл. 

54/ 
27,1 

77/ 
38,7 

1/ 0,5 
27/ 
13,6 

2/ 1,0 6/ 3,0 7/ 3,5 17/ 8,5 8/ 4,0 
199/ 

100,00 

Черкаська  
обл. 

49/ 
25,4 

48/ 
24,9 

2/ 1,0 
66/ 
34,2 

2/ 1,0 0/ 0,0 5/ 2,6 15/ 7,8 6/ 3,1 
193/ 

100,00 

Чернівецька  
обл. 

103/ 
75,7 

20/ 
14,7 

0/ 0,0 6/ 4,4 1/ 0,7 0/ 0,0 0/ 0,0 6/ 4,4 0/ 0,0 
136/ 

100,00 
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Області 

Приналежність до релігійної спільноти 

У
П

Ц
 М

П
: 

N
/ 

%
 

У
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Ц
 К

П
: 

N
/ 

%
 

У
А

П
Ц

: 

N
/ 

%
 

П
р

о
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о
 

п
р

а
в

о
сл

а
в

н
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й
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N
/ 

%
 

У
Г

К
Ц

: 

N
/ 

%
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и

м
о
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т
о
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ц
ь

к
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Ц
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а
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о
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Ц
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й

 

а
т
е
їс

т
: 

 

N
/ 

%
 

З
а

г
а

л
о
м

: 
N

/ 
%

 

Чернігівська  
обл. 

20/ 
13,4 

43/ 
28,9 

2/ 1,3 
35/ 
23,5 

0/ 0,0 0/ 0,0 0/ 0,0 
39/ 
26,2 

10/ 6,7 
149/ 

100,00 

Київ 
 місто 

76/ 
17,4 

149/ 
34,2 

3/ 0,7 
62/ 
14,2 

4/ 0,9 1/ 0,2 12/ 2,8 
98/ 
22,5 

31/ 7,1 
436/ 

100,00 

Джерело: розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 
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Додаток В 
 

Таблиця В.1. 

Загальний рейтинг показників за параметрами ідентичностей та лояльностей  

(факторна змінна – область постійного проживання респондентів) 

Загаль-

ний 

рей-

тинг 

Показник за 

параметрами 

ідентичностей та 

лояльностей 

Стат. 

Індикатори 

сили впливу 

факторної 

змінної за 

відповідний 

показник: 

F/ Sig. /Eta Sq. 

Кількість 

значень 

шкали 

вимірювання/ 

макс. розмах 

значень / % 

розмаху 

значень щодо 

їхньої 

кількості 

Кількість 

чітко 

окреслених 

регіонів / 

рейтинг за 

кількістю 

регіонів 

Кількість 

незалежних 

зон, що 

охоплюють 

один або 

декілька 

регіонів 

1. 

Діяльнісна лояльність: 

українська як мова 

спілкування (2013) 

325,21 

0,000 

0,586 

8 

6,58 

82,3 

8 

2 
4 

2. 

 

Діяльнісна лояльність: 

українська як мова 

спілкування (2015) 

285,68 

0,000 

0,537 

8 

6,81 

85,1 

8 

2 
6 

3. 

Діяльнісна лояльність: 

українська як мова 

спілкування (2017) 

284,09 

0,000 

0,533 

8 

6,95 

86,9 

9 

1 
5 

4. 

Діяльнісна лояльність: 

російська як мова 

спілкування (2013) 

224,00 

0,000 

0,494 

8 

5,79 

72,4 

7 

3 
4 

5. 

Ставлення до україно-

російської двомовності в 

Україні (2013) 

179,18 

0,000 

0,446 

5 

2,94 

58,8 

9 

1 
3 

6. 

Діяльнісна лояльність: 

російська як мова 

спілкування (2017) 

153,97 

0,000 

0,382 

8 

5,06 

63,3 

7 

3 
3 

7. 

Діяльнісна лояльність: 

російська як мова 

спілкування (2015) 

148,02 

0,000 

0,375 

8 

4,89 

61,1 

6 

4 
2 

8. 

Ставлення до україно-

російської двомовності в 

Україні (2015) 

122,57 

0,000 

0,338 

5 

2,51 

50,2 

6 

4 
3 

9. 

Ставлення до україно-

російської двомовності в 

Україні (2017) 

109,95 

0,000 

0,314 

5 

2,66 

53,2 

8 

2 
1 

10. 

Діяльнісний компонент 

лояльності до радянської 

моделі історичної пам’яті 

(2015) 

81,75 

0,000 

0,249 

6 

2,61 

43,5 

6 

4 
2 

11. 

Діяльнісний компонент 

лояльності до радянської 

моделі історичної пам’яті 

(2017) 

81,61 

0,000 

0,247 

6 

2,17 

36,2 

5 

5 
3 

12. 

Лояльність до Росії як 

соціальної системи у 

контексті її наближеності/ 

віддаленості до України 

(2013) 

73,64 

0,000 

0,264 

7 

3,62 

51,7 

8 

2 
3 

13. 

Традиційна модель 

національної ідентичності 

“українець” (2013) 

71,90 

0,000 

0,240 

5 

2,14 

42,8 

7 

3 
4 
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Загаль-

ний 

рей-

тинг 

Показник за 

параметрами 

ідентичностей та 

лояльностей 

Стат. 

Індикатори 

сили впливу 

факторної 

змінної за 

відповідний 

показник: 

F/ Sig. /Eta Sq. 

Кількість 

значень 

шкали 

вимірювання/ 

макс. розмах 

значень / % 

розмаху 

значень щодо 

їхньої 

кількості 

Кількість 

чітко 

окреслених 

регіонів / 

рейтинг за 

кількістю 

регіонів 

Кількість 

незалежних 

зон, що 

охоплюють 

один або 

декілька 

регіонів 

14. 

Діяльнісний компонент 

лояльності до радянської 

моделі історичної пам’яті 

(2013) 

64,57 

0,000 

0,219 

6 

2,54 

42,3 

8 

2 
1 

15. 

Лояльність до Росії як 

соціальної системи у 

контексті її наближеності/ 

віддаленості до України 

(2015) 

61,02 

0,000 

0,216 

7 

2,64 

37,7 

6 

4 
1 

16. 

Лояльність до 

представників УГКЦ 

(2015) 

59,49 

0,000 

0,195 

3 

0,73 

24,3 

5 

5 
2 

17. 

Традиційна модель 

національної ідентичності 

“українець” (2017) 

56,70 

0,000 

0,186 

5 

1,37 

27,4 

7 

3 
3 

18. 

Традиційна модель 

національної ідентичності 

“українець” (2015) 

52,41 

0,000 

0,176 

5 

1,08 

21,6 

6 

4 
1 

19. 

Лояльність до 

представників УГКЦ 

(2017) 

51,27 

0,000 

0,173 

3 

0,75 

25,0 

4 

6 
2 

20. 

Лояльність до Росії як 

соціальної системи у 

контексті її наближеності/ 

віддаленості до України 

(2017) 

50,06 

0,000 

0,177 

7 

2,61 

37,3 

7 

3 
1 

21. 

Лояльність до 

представників УПЦ МП 

(2017) 

49,94 

0,000 

0,167 

3 

1,36 

45,3 

7 

3 
3 

22. 

Лояльність до 

представників УПЦ МП 

(2015) 

47,95 

0,000 

0,163 

3 

1,10 

36,7 

5 

5 
2 

23. 

Інтегрована шкала 

лояльностей до регіонів 

постійного проживання 

(2015) 

47,93 

0,000 

0,165 

7 

1,15 

16,4 

5 

5 
2 

24. 

Діяльнісна лояльність: 

українська та російська 

як мови спілкування 

(2013) 

46,90 

0,000 

0,170 

8 

3,65 

45,6 

6 

4 
1 

25. 

Інтегрована шкала 

національної ідентичності 

“українець” та 

відповідних афективних 

лояльностей (2015) 

45,08 

0,000 

0,155 

5 

0,83 

16,6 

6 

4 
2 

26. 

Лояльність до 

представників УГКЦ 

(2013) 

44,81 

0,000 

0,167 

3 

0,79 

26,3 

4 

6 
2 

27. 

Діяльнісний компонент 

лояльності до української 

моделі історичної пам’яті 

(2013) 

43,93 

0,000 

0,161 

6 

1,88 

31,3 

6 

4 
1 
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Загаль-

ний 

рей-

тинг 

Показник за 

параметрами 

ідентичностей та 

лояльностей 

Стат. 

Індикатори 

сили впливу 

факторної 

змінної за 

відповідний 

показник: 

F/ Sig. /Eta Sq. 

Кількість 

значень 

шкали 

вимірювання/ 

макс. розмах 

значень / % 

розмаху 

значень щодо 

їхньої 

кількості 

Кількість 

чітко 

окреслених 

регіонів / 

рейтинг за 

кількістю 

регіонів 

Кількість 

незалежних 

зон, що 

охоплюють 

один або 

декілька 

регіонів 

28. 

Лояльність до 

представників УПЦ МП 

(2013) 

40,59 

0,000 

0,151 

3 

1,08 

36,0 

6 

4 
2 

29. 

Діяльнісна лояльність: 

українська та російська 

як мови спілкування 

(2015) 

39,07 

0,000 

0,137 

8 

3,32 

41,5 

5 

5 
1 

30. 

Інтегрована шкала 

національної ідентичності 

“українець” та 

відповідних афективних 

лояльностей (2013) 

34,60 

0,000 

0,131 

5 

0,94 

18,8 

7 

3 
2 

31. 

Модерна модель 

національної ідентичності 

“українець” (2013) 

34,12 

0,000 

0,131 

5 

0,88 

17,6 

5 

5 
1 

32. 

Інтегрована шкала 

національної ідентичності 

“українець” та 

відповідних афективних 

лояльностей (2017) 

31,81 

0,000 

0,113 

5 

0,82 

16,4 

6 

4 
1 

33. 

Діяльнісна лояльність: 

українська та російська 

як мови спілкування 

(2017) 

30,74 

0,000 

0,110 

8 

2,62 

32,8 

5 

5 
2 

34. 

Діяльнісний компонент 

лояльності до української 

моделі історичної пам’яті 

(2017) 

30,68 

0,000 

0,110 

6 

1,85 

30,8 

5 

5 
1 

35. 

Діяльнісний компонент 

лояльності до української 

моделі історичної пам’яті 

(2015) 

28,26 

0,000 

0,103 

6 

1,73 

28,8 

6 

4 
1 

36. 

Модерна модель 

національної ідентичності 

“українець” (2015) 

25,72 

0,000 

0,095 

5 

0,72 

14,4 

5 

5 
1 

37. 

Модерна модель 

національної ідентичності 

“українець” (2017) 

24,50 

0,000 

0,090 

5 

0,59 

11,8 

5 

5 
1 

38. 

Інтегрована шкала 

лояльностей до регіонів 

постійного проживання 

(2017) 

23,05 

0,000 

0,086 

7 

1,38 

19,7 

6 

4 
2 

39. 

Інтегрована шкала 

локальної ідентичності та 

відповідних до неї 

лояльностей (2013) 

21,86 

0,000 

0,087 

5 

1,30 

26,0 

6 

4 
3 

40. 

Лояльність до 

представників УПЦ КП 

(2017) 

20,65 

0,000 

0,077 

3 

0,74 

24,7 

4 

6 
2 

41. 

Регіональна ідентичність: 

відчуття себе мешканцем 

певного регіону (2015) 

16,08 

0,000 

0,061 

5 

0,71 

14,2 

4 

6 
1 
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Загаль-

ний 

рей-

тинг 

Показник за 

параметрами 

ідентичностей та 

лояльностей 

Стат. 

Індикатори 

сили впливу 

факторної 

змінної за 

відповідний 

показник: 

F/ Sig. /Eta Sq. 

Кількість 

значень 

шкали 

вимірювання/ 

макс. розмах 

значень / % 

розмаху 

значень щодо 

їхньої 

кількості 

Кількість 

чітко 

окреслених 

регіонів / 

рейтинг за 

кількістю 

регіонів 

Кількість 

незалежних 

зон, що 

охоплюють 

один або 

декілька 

регіонів 

42. 

Лояльність до 

представників УПЦ КП 

(2013) 

14,75 

0,000 

0,061 

3 

0,66 

22,0 

5 

5 
1 

43. 

Лояльність до 

представників УПЦ КП 

(2015) 

13,68 

0,000 

0,053 

3 

0,45 

15,0 

4 

6 
1 

44. 

Інтегрована шкала 

локальної ідентичності та 

відповідних до неї 

лояльностей з історичним 

контекстом (2017) 

12,66 

0,000 

0,048 

5 

0,59 

11,8 

4 

6 
1 

45. 

Інтегрована шкала 

локальної ідентичності та 

відповідних до неї 

лояльностей з історичним 

контекстом (2013) 

12,00 

0,000 

0,050 

5 

0,62 

12,4 

5 

5 
1 

46. 

Інтегрована шкала 

локальної ідентичності та 

відповідних до неї 

лояльностей (2017) 

11,39 

0,000 

0,044 

5 

0,57 

11,4 

4 

6 
1 

47. 

Регіональна ідентичність: 

відчуття себе мешканцем 

певного регіону (2017) 

10,78 

0,000 

0,042 

5 

0,57 

11,4 

4 

6 
1 

48. 

Інтегрована шкала 

локальної ідентичності та 

відповідних до неї 

лояльностей (2015) 

10,55 

0,000 

0,041 

5 

0,54 

10,8 

4 

6 
1 

49. 

Регіональна ідентичність: 

відчуття себе мешканцем 

певного регіону (2013) 

5,97 

0,000 

0,025 

5 

0,39 

7,8 

3 

7 
1 

Джерело: розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 
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Таблиця В.2. 

Загальний рейтинг показників за параметрами ідентичностей та лояльностей  

(факторна змінна – область постійного проживання респондентів, 2013 р.) 

Загаль-

ний 

рей-

тинг 

Показник за 

параметрами 

ідентичностей та 

лояльностей 

Стат. 

Індикатори 

сили впливу 

факторної 

змінної за 

відповідний 

показник: 

F/ Sig. /Eta 

Sq. 

Кількість 

значень 

шкали 

вимірювання/ 

макс. розмах 

значень / % 

розмаху 

значень щодо 

їхньої 

кількості 

Кількість 

чітко 

окреслених 

регіонів / 

рейтинг за 

кількістю 

регіонів 

Кількість 

незалежних 

зон, що 

охоплюють 

один або 

декілька 

регіонів 

1. 

Діяльнісна лояльність: 

українська як мова 

спілкування (2013) 

325,21 

0,000 

0,586 

8 

6,58 

82,3 

8 

2 
4 

2. 

Діяльнісна лояльність: 

російська як мова 

спілкування (2013) 

224,00 

0,000 

0,494 

8 

5,79 

72,4 

7 

3 
4 

3. 

Ставлення до україно-

російської двомовності в 

Україні (2013) 

179,18 

0,000 

0,446 

5 

2,94 

58,8 

9 

1 
3 

4. 

Лояльність до Росії як 

соціальної системи у 

контексті її 

наближеності/ 

віддаленості до України 

(2013) 

73,64 

0,000 

0,264 

7 

3,62 

51,7 

8 

2 
3 

5. 

Традиційна модель 

національної 

ідентичності 

“українець” (2013) 

71,90 

0,000 

0,240 

5 

2,14 

42,8 

7 

3 
4 

6. 

Діяльнісний компонент 

лояльності до 

радянської моделі 

історичної пам’яті 

(2013) 

64,57 

0,000 

0,219 

6 

2,54 

42,3 

8 

2 
1 

7. 

Діяльнісна лояльність: 

українська та російська 

як мови спілкування 

(2013) 

46,90 

0,000 

0,170 

8 

3,65 

45,6 

6 

4 
1 

8. 

Лояльність до 

представників УГКЦ 

(2013) 

44,81 

0,000 

0,167 

3 

0,79 

26,3 

4 

6 
2 

9. 

Діяльнісний компонент 

лояльності до 

української моделі 

історичної пам’яті 

(2013) 

43,93 

0,000 

0,161 

6 

1,88 

31,3 

6 

4 
1 

10. 

Лояльність до 

представників УПЦ МП 

(2013) 

40,59 

0,000 

0,151 

3 

1,08 

36,0 

6 

4 
2 

11. 

Інтегрована шкала 

національної 

ідентичності 

“українець” та 

відповідних афективних 

лояльностей (2013) 

34,60 

0,000 

0,131 

5 

0,94 

18,8 

7 

3 
2 
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Загаль-

ний 

рей-

тинг 

Показник за 

параметрами 

ідентичностей та 

лояльностей 

Стат. 

Індикатори 

сили впливу 

факторної 

змінної за 

відповідний 

показник: 

F/ Sig. /Eta 

Sq. 

Кількість 

значень 

шкали 

вимірювання/ 

макс. розмах 

значень / % 

розмаху 

значень щодо 

їхньої 

кількості 

Кількість 

чітко 

окреслених 

регіонів / 

рейтинг за 

кількістю 

регіонів 

Кількість 

незалежних 

зон, що 

охоплюють 

один або 

декілька 

регіонів 

12. 

Модерна модель 

національної 

ідентичності 

“українець” (2013) 

34,12 

0,000 

0,131 

5 

0,88 

17,6 

5 

5 
1 

13. 

Інтегрована шкала 

локальної ідентичності 

та відповідних до неї 

лояльностей (2013) 

21,86 

0,000 

0,087 

5 

1,30 

26,0 

6 

4 
3 

14. 

Лояльність до 

представників УПЦ КП 

(2013) 

14,75 

0,000 

0,061 

3 

0,66 

22,0 

5 

5 
1 

15. 

Інтегрована шкала 

локальної ідентичності 

та відповідних до неї 

лояльностей з 

історичним контекстом 

(2013) 

12,00 

0,000 

0,050 

5 

0,62 

12,4 

5 

5 
1 

16. 

Регіональна 

ідентичність: відчуття 

себе мешканцем певного 

регіону (2013) 

5,97 

0,000 

0,025 

5 

0,39 

7,8 

3 

7 
1 

 Джерело: розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 
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Таблиця В.3. 

Загальний рейтинг показників за параметрами ідентичностей та лояльностей  

(факторна змінна – область постійного проживання респондентів, 2015 р.) 

Загаль-

ний 

рей-

тинг 

Показник за 

параметрами 

ідентичностей та 

лояльностей 

Стат. 

Індикатори 

сили впливу 

факторної 

змінної за 

відповідний 

показник: 

F/ Sig. /Eta 

Sq. 

Кількість 

значень 

шкали 

вимірювання/ 

макс. розмах 

значень / % 

розмаху 

значень щодо 

їхньої 

кількості 

Кількість 

чітко 

окреслених 

регіонів / 

рейтинг за 

кількістю 

регіонів 

Кількість 

незалежних 

зон, що 

охоплюють 

один або 

декілька 

регіонів 

1. 

 

Діяльнісна лояльність: 

українська як мова 

спілкування (2015) 

285,68 

0,000 

0,537 

8 

6,81 

85,1 

8 

2 
6 

2. 

Діяльнісна лояльність: 

російська як мова 

спілкування (2015) 

148,02 

0,000 

0,375 

8 

4,89 

61,1 

6 

4 
2 

3. 

Ставлення до україно-

російської двомовності в 

Україні (2015) 

122,57 

0,000 

0,338 

5 

2,51 

50,2 

6 

4 
3 

4. 

Діяльнісний компонент 

лояльності до 

радянської моделі 

історичної пам’яті 

(2015) 

81,75 

0,000 

0,249 

6 

2,61 

43,5 

6 

4 
2 

5. 

Лояльність до Росії як 

соціальної системи у 

контексті її 

наближеності/ 

віддаленості до України 

(2015) 

61,02 

0,000 

0,216 

7 

2,64 

37,7 

6 

4 
1 

6. 

Лояльність до 

представників УГКЦ 

(2015) 

59,49 

0,000 

0,195 

3 

0,73 

24,3 

5 

5 
2 

7. 

Традиційна модель 

національної 

ідентичності 

“українець” (2015) 

52,41 

0,000 

0,176 

5 

1,08 

21,6 

6 

4 
1 

8. 

Лояльність до 

представників УПЦ МП 

(2015) 

47,95 

0,000 

0,163 

3 

1,10 

36,7 

5 

5 
2 

9. 

Інтегрована шкала 

лояльностей до регіонів 

постійного проживання 

(2015) 

47,93 

0,000 

0,165 

7 

1,15 

16,4 

5 

5 
2 

10. 

Інтегрована шкала 

національної 

ідентичності 

“українець” та 

відповідних афективних 

лояльностей (2015) 

45,08 

0,000 

0,155 

5 

0,83 

16,6 

6 

4 
2 

11. 

Діяльнісна лояльність: 

українська та російська 

як мови спілкування 

(2015) 

39,07 

0,000 

0,137 

8 

3,32 

41,5 

5 

5 
1 
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Загаль-

ний 

рей-

тинг 

Показник за 

параметрами 

ідентичностей та 

лояльностей 

Стат. 

Індикатори 

сили впливу 

факторної 

змінної за 

відповідний 

показник: 

F/ Sig. /Eta 

Sq. 

Кількість 

значень 

шкали 

вимірювання/ 

макс. розмах 

значень / % 

розмаху 

значень щодо 

їхньої 

кількості 

Кількість 

чітко 

окреслених 

регіонів / 

рейтинг за 

кількістю 

регіонів 

Кількість 

незалежних 

зон, що 

охоплюють 

один або 

декілька 

регіонів 

12. 

Діяльнісний компонент 

лояльності до 

української моделі 

історичної пам’яті 

(2015) 

28,26 

0,000 

0,103 

6 

1,73 

28,8 

6 

4 
1 

13. 

Модерна модель 

національної 

ідентичності 

“українець” (2015) 

25,72 

0,000 

0,095 

5 

0,72 

14,4 

5 

5 
1 

14. 

Регіональна 

ідентичність: відчуття 

себе мешканцем певного 

регіону (2015) 

16,08 

0,000 

0,061 

5 

0,71 

14,2 

4 

6 
1 

15. 

Лояльність до 

представників УПЦ КП 

(2015) 

13,68 

0,000 

0,053 

3 

0,45 

15,0 

4 

6 
1 

16. 

Інтегрована шкала 

локальної ідентичності 

та відповідних до неї 

лояльностей (2015) 

10,55 

0,000 

0,041 

5 

0,54 

10,8 

4 

6 
1 

Джерело: розроблено автором на основі [6, 7, 8]. 
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Таблиця В.4. 

Загальний рейтинг показників за параметрами ідентичностей та лояльностей  

(факторна змінна – область постійного проживання респондентів, 2017 р.) 

Загаль-

ний 

рей-

тинг 

Показник за 

параметрами 

ідентичностей та 

лояльностей 

Стат. 

Індикатори 

сили впливу 

факторної 

змінної за 

відповідний 

показник: 

F/ Sig. /Eta 

Sq. 

Кількість 

значень 

шкали 

вимірювання/ 

макс. розмах 

значень / % 

розмаху 

значень щодо 

їхньої 

кількості 

Кількість 

чітко 

окреслених 

регіонів / 

рейтинг за 

кількістю 

регіонів 

Кількість 

незалежних 

зон, що 

охоплюють 

один або 

декілька 

регіонів 

1. 

Діяльнісна лояльність: 

українська як мова 

спілкування (2017) 

284,09 

0,000 

0,533 

8 

6,95 

86,9 

9 

1 
5 

2. 

Діяльнісна лояльність: 

російська як мова 

спілкування (2017) 

153,97 

0,000 

0,382 

8 

5,06 

63,3 

7 

3 
3 

3. 

Ставлення до україно-

російської двомовності в 

Україні (2017) 

109,95 

0,000 

0,314 

5 

2,66 

53,2 

8 

2 
1 

4. 

Діяльнісний компонент 

лояльності до 

радянської моделі 

історичної пам’яті 

(2017) 

81,61 

0,000 

0,247 

6 

2,17 

36,2 

5 

5 
3 

5. 

Традиційна модель 

національної 

ідентичності 

“українець” (2017) 

56,70 

0,000 

0,186 

5 

1,37 

27,4 

7 

3 
3 

6. 

Лояльність до 

представників УГКЦ 

(2017) 

51,27 

0,000 

0,173 

3 

0,75 

25,0 

4 

6 
2 

7. 

Лояльність до Росії як 

соціальної системи у 

контексті її 

наближеності/ 

віддаленості до України 

(2017) 

50,06 

0,000 

0,177 

7 

2,61 

37,3 

7 

3 
1 

8. 

Лояльність до 

представників УПЦ МП 

(2017) 

49,94 

0,000 

0,167 

3 

1,36 

45,3 

7 

3 
3 

9. 

Інтегрована шкала 

національної 

ідентичності 

“українець” та 

відповідних афективних 

лояльностей (2017) 

31,81 

0,000 

0,113 

5 

0,82 

16,4 

6 

4 
1 

10. 

Діяльнісна лояльність: 

українська та російська 

як мови спілкування 

(2017) 

30,74 

0,000 

0,110 

8 

2,62 

32,8 

5 

5 
2 

11. 

Діяльнісний компонент 

лояльності до 

української моделі 

історичної пам’яті 

(2017) 

30,68 

0,000 

0,110 

6 

1,85 

30,8 

5 

5 
1 
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Загаль-

ний 

рей-

тинг 

Показник за 

параметрами 

ідентичностей та 

лояльностей 

Стат. 

Індикатори 

сили впливу 

факторної 

змінної за 

відповідний 

показник: 

F/ Sig. /Eta 

Sq. 

Кількість 

значень 

шкали 

вимірювання/ 

макс. розмах 

значень / % 

розмаху 

значень щодо 

їхньої 

кількості 

Кількість 

чітко 

окреслених 

регіонів / 

рейтинг за 

кількістю 

регіонів 

Кількість 

незалежних 

зон, що 

охоплюють 

один або 

декілька 

регіонів 

12. 

Модерна модель 

національної 

ідентичності 

“українець” (2017) 

24,50 

0,000 

0,090 

5 

0,59 

11,8 

5 

5 
1 

13. 

Інтегрована шкала 

лояльностей до регіонів 

постійного проживання 

(2017) 

23,05 

0,000 

0,086 

7 

1,38 

19,7 

6 

4 
2 

14. 

Лояльність до 

представників УПЦ КП 

(2017) 

20,65 

0,000 

0,077 

3 

0,74 

24,7 

4 

6 
2 

15. 

Інтегрована шкала 

локальної ідентичності 

та відповідних до неї 

лояльностей з 

історичним контекстом 

(2017) 

12,66 

0,000 

0,048 

5 

0,59 

11,8 

4 

6 
1 

16. 

Інтегрована шкала 

локальної ідентичності 

та відповідних до неї 

лояльностей (2017) 

11,39 

0,000 

0,044 

5 

0,57 

11,4 

4 

6 
1 

17. 

Регіональна 

ідентичність: відчуття 

себе мешканцем певного 

регіону (2017) 

10,78 

0,000 

0,042 

5 

0,57 

11,4 

4 

6 
1 

Джерело: розроблено автором на основі [6, 7, 8] 
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Додаток Г 

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про 

апробацію результатів дисертації 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

 

1. Ващинська І.І. Групові ідентичності: до проблеми дефініції поняття та 

конструювання класифікатора. Вісник Львівського національного 

університету. Серія соціологічна. 2009. Вип. 3. C. 56–65. 

2. Сидор І.І. Регіон як предмет соціологічної рефлексії. Вісник 

Львівського національного університету. Серія соціологічна. 2011. Вип. 5. 

C. 161–168. 

3. Ващинська І.І. Соціально-демографічний контекст ідентичностей та 

лояльностей жителів міст Львова та Донецька (1994-2010 рр.). Slovak 

international scientific journal. 2017. Vol. 2. No 7. P. 50–58.  

4. Ващинська І.І. Теоретична інтерпретація та моделювання поняття 

“групова лояльність”. Вісник Національного технічного університету 

України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. 

Право: зб.наук. праць. 2017. № 1/2 (33/34). С. 95–100. 

5. Сусак В.І., Ващинська І.І. Лояльнісна компонента ідентичності 

“українець/ка”: регіональні виміри на прикладі міст Львова та Донецька 

(1994–2010–2015 рр.). Український соціум. 2018. №1 (64). С. 9–18. (0,7 д.а.). 

(Особистий внесок автора: теоретичне обгрунтування діалектичного 

взаємозв’язку концептів соціальної ідентичності та групової лояльності; 

аналіз та інтерпретація результатів статистичних даних, що становить 

0,5 д.а.). 

6. Ващинська І.І. Регіоналізм в Україні: переосмислення крізь призму 

соціальних ідентичностей і групових лояльностей. Український соціум. 2018. 

№4 (67). С. 9–18. 
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Відомості про апробацію результатів дисертації: 
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