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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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), 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 
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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 досвід, напрацьований українськими соціологами С. Бабенко, 

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

М. Рябчуком та ін. Теоретичне обґрунтування 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.  

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 
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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 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. 
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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), 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. (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; 
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– 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 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. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 

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

автором особисто. 

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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, окреслено ступінь наукової 

розробленості, подано відомості про зв’язок роботи з науково-дослідними темами, 

сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, визначено теоретико-

методологічні засади й наукову новизну, вказано практичне значення отриманих 

результатів, представлено відомості про апробацію роботи та публікації автора. 

У першому розділі дисертації “Теоретико-методологічні аспекти 

дослідження соціальних ідентичностей та групових лояльностей” розкрито 

особливості інтерпретації соціальних ідентичностей та групових лояльностей у 

соціогуманітарних науках і на цій основі вироблено комплекс теоретичних 

положень до дослідження ідентичнісно-лояльнісних комплексів. 

Теоретичною основою дисертації у частині вивчення морфології соціальних 

ідентичностей індивіда обрано ідею А. Ручки щодо трикомпонентної структури 
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ідентичності, яка містить у собі особистісний, соціальний та культурний елементи. 

Відповідно до цього у рамках обґрунтування діалектичного взаємозв’язку соціальної 

та індивідуальної природи ідентичностей використано теоретичні напрацювання 

Н. Еліаса. Для класифікації соціальних ідентичностей за основу взято 

запропоновану Н. Черниш та О. Маланчук типологізацію із восьми груп (етнічна, 

регіональна, гендерна, вікова, класова, професійна, культурна, політична) із деякою 

їхньою модифікацією та адаптацією до мети і завдань дисертаційної роботи. Відтак 

дослідницьку увагу сфокусовано на локальних, регіональних, національних та 

релігійних ідентичностях як таких, що виявились найбільш опуклими, тобто 

найважливішими для індивіда/ групи. 

Що стосується теоретико-методологічного обґрунтування ще одного базового 

поняття роботи – “групова лояльність”, було обрано низку несуперечливих 

теоретичних положень К. Джеймс та Р. Кропанзано у контексті трактування 

зазначеного соціального явища як прихильності до певної соціальної групи. Для 

пояснення контексту цієї прихильності застосовано ідеї чотирьохкомпонентної 

структури групової лояльності Д. Дракмена та трьохкомпонентної М. Ван Вугта і 

К. Гарт. Це уможливило виокремлення двох просторів групової лояльності індивідів 

– когнітивно-афективного та конативно-діяльнісного. Окрім того, запозичено ідею 

гайфенізму Е. Богардуса для пояснення амбівалентних проявів свідомості 

респондентів. Зокрема ефект гайфенізму розширює можливості для інтерпретації 

подвійної лояльності в межах тієї чи іншої соціальної системи, наприклад, 

одночасна лояльність до націоналістів та до комуністів (ідеологічна площина); 

лояльність до віруючих та атеїстів (релігійна площина) тощо.  

На основі класифікації факторів соціальних взаємодій П. Штомпки 

запропоновано розширену класифікацію факторів формування групових 

лояльностей з акцентом на конвенціональних, що містять традиційний та 

інструментальний підтипи. Під впливом факторів першого підтипу групові 

лояльності формуються як данність традиції, а другого – через вибудовування 

шкали приналежності до певної соціальної групи з опорою на власні почуття, 

усвідомлення статусу, норм, цінностей та сили цієї когорти.  

З використанням індуктивних та дедуктивних методів наукового 

теоретизування, а також із застосуванням специфічного методу соціологічного 

моделювання, в розділі сконструйовано авторську концептуальну шкалу змістового 

наповнення феномену “групова лояльність”, в основі якої закладено дихотомію 

“лояльність vs антилояльність” у вигляді різних комбінацій. 

На основі базових теоретичних положень дослідження запропоновано робоче 

визначення дефініції “соціальна ідентичність” та авторське визначення поняття 

“групова лояльність”. 

У другому розділі “Концептуалізація взаємозв’язку соціальних 

ідентичностей та групових лояльностей в українському соціумі в умовах суспільних 

перетворень” здійснено означення суспільно-історичного контексту формування та 

взаємодії соціальних ідентичностей і групових лояльностей громадян України. З 

цією метою проведено компаративний аналіз основних теорій модернізації 

посткомуністичних країн із виокремленням їхніх переваг та недоліків. Відтак за 

основу дослідження обрано теорію множинних модерностей Ш. Айзенштадта, 
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теоретичні положення якої 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 

різнорідність як ознаку модерності. Водночас у розділі нами виокремлено основні 

риси соціально-історичного контексту сучасного українського суспільства як 

середовища формування соціальних ідентичностей та групових лояльностей: 

“навздогінна модернізація” як відповідь на екзогенні та ендогенні “запити”; 

транзиція замість трансформації; 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. 

На додаток до теорії множинних модерностей, яку використано як евристичне 

поле для інтерпретації суспільно-історичного контексту формування соціальних 

ідентичностей та відповідних до них групових лояльностей, застосовано основні 

положення теорії морфогенезу М. Арчер (взаємозв’язок агент/ структура, 

емерджентність структур, темпоральність). Біангуляція цих теорій уможливила 

виконання авторського соціологічного моделювання ймовірних кореляцій між 

соціальними ідентичностями та груповими лояльностями в українському 

суспільстві, що трансформується, на загальнонаціональному та регіональному 

рівнях. Відповідно до сконструйованої моделі виокремлено шість типів каналів 

взаємозв’язків між її структурними компонентами, що детерміновані тими чи 

іншими контекстами (між груповими лояльностями індивідів; між груповими 

лояльностями та соціальними ідентичностями; між лояльностями та соціальними 

підсистемами/ системами; між соціальними ідентичностями; між ідентичностями та 

соціальними підсистемами/ системами; між соціальними підсистемами/ системами). 

На основі операціоналізації ключових понять дослідження зроблено 

узагальнення, що групова лояльність є суб’єктивною складовою соціальної 

ідентичності й адекватним інструментом для інтерпретацій змістового наповнення 

останньої. Аплікування базових концептів дисертаційної роботи дало змогу 

сформулювати розширене авторське визначення соціальної ідентичності з 

урахуванням компоненту групової лояльності у ньому. 

У третьому розділі “Регіональний контекст формування та взаємодії 

соціальних ідентичностей і групових лояльностей в сучасному українському 

суспільстві” здійснено компаративний аналіз найновіших досліджень у сфері 

ідентичнісно-лояльнісної тематики.  

На основі 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., 

виявлено ієрархію соціальних ідентичностей респондентів. Найбільш рейтинговими 

виявились рольові ідентичності відповідно до статевої та сімейної приналежності, а 

також локальна, регіональна та національна ідентичності. З метою емпіричної 

апробації базових робочих гіпотез дисертаційного дослідження було здійснено 

операціональне моделювання структур змінних характеристик (факторів та 

показників) у п’яти тематичних контекстах. На основі цих моделей сконструйовано 
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матриці групування у регіони та зони таких значень факторної змінної як області 

постійного проживання респондентів, а також АРК та м. Київ, відповідно до 

розподілів значень тих чи інших показникових змінних соціальних ідентичностей і 

групових лояльностей. 

Оскільки в теоретичних розділах дисертаційної роботи зазначалось, що 

групові лояльності виступають суб’єктивними складовими соціальних 

ідентичностей, тому важливим аспектом емпіричного розділу була перевірка сили 

кореляції між ними у часовій перспективі 2013, 2015, 2017 рр. У підсумку з’ясовано, 

що зі 102-х випадків парних кореляцій між лояльностями та досліджуваними 

ідентичностями тільки 7 пар є статистично незначущими. Чотири випадки 

взаємозалежностей продемонстрували статистичну значущість на рівні 0,05, а 91 – 

статистично значущі на рівні 0,01. Це підтвердило тезу про те, що лояльності є 

складовими ідентичностей. Також сформовано рейтинг на основі сімнадцяти 

регіоналізуючих показників за ідентичнісно-лояльнісними параметрами. 

З використанням 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., було здійснено 

перевірку сили “старого” та “нового” регіоналізмів у формуванні двох протилежних 

регіонів України – Західного та Східного, репрезентантами яких були міста Львів та 

Донецьк. Ця перевірка продемонструвала існування в сучасній Україні “гібридного” 

регіоналізму, що поєднує ознаки “старого” та “нового” його типів. 

За допомогою мережі контролюючих змінних взаємодії соціальних 

ідентичностей та групових лояльностей було здійснено емпіричну апробацію моделі 

регіоналізації сучасної України О. Стегнія та М. Чурилова. У цьому контексті 

порівнювались ступені цілісності регіонів, виокремлених дослідниками. У підсумку 

перевірки було з’ясовано, що регіони продемонстрували різні ступені цілісності: від 

найвищого і достатньо високого (2 регіони) до середнього рівня цілісності (6 

регіонів) та низького рівня цілісності (1 регіон). Відповідно до мети і завдань в 

емпіричній частині дисертаційного дослідження виконано авторське моделювання 

ймовірної структури регіонів України на основі варіації показників соціальних 

ідентичностей та групових лояльностей.  

На основі проведеного авторського дослідження запропоновано низку 

перспективних напрямів наукових студій щодо природи регіоналізму в сучасній 

Україні. Зокрема це:  

1) із використанням трьохвимірного моделювання регіонів можна було б 

з’ясувати характер структурування території України на основі інших за змістом 

показників, наприклад, економічних, соціальних, політичних тощо;  

2) результати цього дослідження варто було б апробувати із залученням 

мережевого та кластерного аналізів;  

3) доцільним було б більш детально дослідити особливості регіонотворення у 

прикордонних територіях України із врахуванням схожих процесів у сусідніх 

регіонах інших країн;  

4) отримані дані ефективно було б інкорпорувати у систему інтерактивного 

мапування України, яку запровадив Український науковий інститут Гарвардського 

університету (США);  
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5) при проведенні наступних хвиль дослідницьких проектів “Регіон, нація та 

інше: міждисциплінарне та міжкультурне переосмислення України” (університет 

Санкт-Галлен, Швейцарія) та “Львів–Донецьк: соціологічний аналіз групових 

ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей” (Інститут історичних досліджень 

Львівського національного університету імені Івана Франка) варто було б 

розширити систему змінних, які відповідають за параметри групових лояльностей 

громадян України. 

 

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 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. 
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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. 

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. 

В емпіричній частині роботи здійснено апробацію моделі регіоналізації 

сучасної України О. Стегнія та М. Чурилова за допомогою контролюючих змінних 
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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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політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: зб.наук. праць. 2017. 

№ 1/2 (33/34). С. 95–100. 
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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 обґрунтування 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. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

7. Ващинська І.І. Особливості постмодерних підходів до вивчення 

ідентичності. Гуманітарні та соціальні науки: матеріали І Міжнародної конференції 

молодих вчених HSS-2009 (м. Львів, 14–16 травня 2009 р.). Львів: Видавництво 

Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. С. 242–243. 

8. Ващинська І.І. Гносеологічна єдність понять “соціальна ідентичність” та 

“групова лояльність”. Realita a perspektivy vyvoja spolocnosti: socialne, psychologicke 

a politicke aspekty: zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-prakticka konferencia 

(Sladkovicovo, 28–29 oktobra 2016). Sladkovicovo, Slovenska republika: Vysoka skola 

Danubius, Fakulta verejne politiky a verejnej spravy, 2016. P. 44–46. 

9. Ващинська І.І. Зв’язок соціальних ідентичностей та групових лояльностей 

як основа студій регіоналізму. Пріоритети розвитку суспільних наук у ХХІ 

столітті: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Одеса, 7–8 квітня 2017 р.). Одеса: ГО “Причорноморський центр 

досліджень проблем суспільства”, 2017. С. 57–60. 

10. Ващинська І.І. Ідентичності та лояльності в контексті соціально-

демографічних характеристик жителів міст Львова та Донецька (1994–2010 рр.). 

Актуальні питання, відкриття та досягнення в галузі суспільних наук: матеріали 

всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 19–20 травня 

2017 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. С.25–27. 

11. Сусак В.І., Ващинська І.І. Лояльнісна компонента ідентичності 

“українець/ка”: регіональні виміри на прикладі міст Львова та Донецька  

(1994–2010 рр.). Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і 

соціальна напруженість: матеріали XIV міжнародної науково-практичної 

конференції. (м. Київ, 25–26 травня 2017 р.). Київ: Логос, 2017. С. 160–161. 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Ващинська І. І. Соціальні ідентичності та групові лояльності в сучасному 

українському суспільстві. – 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. 
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Дисертація присвячена дослідженню соціальних ідентичностей та групових 

лояльностей у сучасному українському суспільстві. Здійснено систематизацію 

основних концептуальних підходів до вивчення та інтерпретації зазначених 

феноменів у соціогуманітарних науках та у соціології. Запропоновано визначення 

ключових дефініцій роботи з урахуванням їхніх структур, рівнів та факторів 

формування. Обґрунтовано соціально-історичний контекст утворення та взаємодії 

соціальних ідентичностей і відповідних групових лояльностей громадян України. 

Запропоновано авторське моделювання ймовірних кореляцій ідентичностей і 

лояльностей у рамках морфогенезу сучасного українського суспільства та його 

агентів. Здійснено теоретичні узагальнення щодо найновіших досліджень 

ідентичнісно-лояльнісної проблематики у вітчизняному та зарубіжному наукових 

дискурсах. На емпіричному рівні апробовано авторські концепти на 

загальнонаціональному і регіональному рівнях та з урахуванням темпоральної 

перспективи. Зокрема, перевірено існуючі моделі регіоналізації сучасної України у 

контексті взаємодії соціальних ідентичностей та групових лояльностей. 

Запропоновано авторське моделювання ймовірної структури регіонів України за 

ідентичнісно-лояльнісними показниками. 

Ключові слова: соціальні ідентичності, групові лояльності, регіон, регіоналізм, 

гайфенізм, теорія множинних модерностей, теорія морфогенезу. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Ващинская И. И. Социальные идентичности и групповые лояльности в 

современном украинском обществе. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.04 – специальные и отраслевые социологии. – Львовский 

национальный университет имени Ивана Франко. Львов, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию социальных идентичностей и 

групповых лояльностей в современном украинском обществе. Осуществлена 

систематизация основных концептуальных подходов к изучению и интерпретации 

указанных феноменов в социогуманитарных науках и в социологии. Предложено 

определение ключевых дефиниций работы с учетом их структур, уровней и 

факторов формирования. Обоснован социально-исторический контекст образования 

и взаимодействия социальных идентичностей и соответствующих групповых 

лояльностей граждан Украины. Предложено авторское моделирование возможных 

корреляций идентичностей и лояльностей в рамках морфогенеза современного 

украинского общества и его агентов. Осуществлено теоретические обобщения по 

новейших исследованиях идентичностно-лояльностной проблематики в 

отечественном и зарубежном научных дискурсах. На эмпирическом уровне 

осуществлена апробация авторских концептов на общенациональном и 

региональном уровнях и с учетом темпоральной перспективы. В частности, 

проверены существующие модели регионализации современной Украины в 

контексте взаимодействия социальных идентичностей и групповых лояльностей. 

Предложено авторское моделирование вероятной структуры регионов Украины по 

идентичностно-лояльностным показателям. 
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Ключевые слова: социальные идентичности, групповые лояльности, регион, 

регионализм, гайфенизм, теория множественных модерностей, теория морфогенеза. 

 

SUMMARY 

 

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

Ukrainian society. – On the rights of manuscript.  

Thesis for a Candidate’s degree insociological 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 the national, regional and 

temporal perspective. 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 are presented. The thesis proposes the author’s definition of the concept of 

“group loyalty” with the construction of the conceptual scale of its content. Within the 

framework of dissertation the idea of hyphenism of E. Bogardus has been borrowed for the 

improvement of interpretation of double loyalty within a particular social system. The 

thesis proposes the expanded classification of factors that form group loyalties with an 

emphasis on conventional factors that include traditional and instrumental subtypes. 

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 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 thesis presents the hierarchy of the most salience identities, in which sexual, 

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

lowest regionalizing potential belongs to the local and regional identities with appropriate 

loyalties, as well as to the loyalty to the representatives of the UOC-KP. 

The strength of “old” and “new” regionalism in the formation of two important 

regions in the West and East of Ukraine is defined. It is found that “hybrid” regionalism 

with signs of “traditional” and “new” subtypes is characteristic of these regions. At the 

same time, it was ascertained that in the minds of Lvivians there are more pronounced 

signs of “old” regionalism, and in the minds of Donetskians – of “new” one. 

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 



16 

identities and group loyalties: from the highest and high enough (the West and 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). 

The thesis proposes a map of Ukraine with seventeen regions in the perspective of 

2013, 2015, 2017, based on indicators of the interaction of identities and loyalties. Five 

regions, out of seventeen, demonstrated a high level of integrity and a consistent grouping 

of the districts that were included. The remaining ten were manifested as regions-districts 

characterized by non-system clustering with adjacent districts. Kyiv 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 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 contemporary Ukraine. 

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

of multiple modernities, theory of morphogenesis. 
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