
СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:  

ПОГЛЯД СОЦІОЛОГІВ 

 

Ще з давніх часів мислителі та науковці всього світу прагнули 

зрозуміти особливості та закономірності соціальних процесів і тонкі 

механізми взаємодії двох та більше осіб. Адже з першого й до останнього 

свого подиху людина перебуває в оточенні інших людей, сприймає та 

осмислює себе як органічну частину певного людського загалу: роду, сім’ї, 

нації, етносу або народу. Ось уже 200 років вивченням соціального життя, 

спілкування, взаємодії груп людей та суспільства в цілому займається наука 

соціологія. Полеміка навколо особливостей та напрямів розвитку 

українського суспільства триває протягом усього періоду незалежного 

існування України. Про те, як воно змінювалось протягом двадцяти 

чотирьох років самостійності нашої держави розповів науково-

популярній програмі «Всесвіт» радіостанції «Голос Києва» молодий 

науковець – старший науковий співробітник Відділення історії та теорії 

соціології Інституту соціології НАН України кандидат соціологічних 

наук Олександр Шульга. 

Відповідаючи на питання ведучої про особливості українського 

суспільства, гість програми зазначив, що всі зміни в ньому відбуваються 

«стрибками». За словами науковця, починаючи з 90-х рр. минулого століття 

основною характеристикою нашого суспільства є розколотість у поглядах та 

переконаннях щодо великої кількості питань. Протягом усіх років 

незалежності діаметрально протилежні точки зору українців стосувалися 

геополітичних питань, громадянської самоідентифікації, мовного питання 

тощо. Ще однією особливістю нашого суспільства є відсутність єдиної 

системи цінностей. А однією з рис, що поєднує спільноту українців ось уже 

більше двох десятків років, є незадоволення владою та соціально-

економічним положенням. 

Щодо сучасного стану українського суспільства О. Шульга зазначив, 

що починаючи з моменту набуття нашою державою незалежності воно 

постійно перебуває у стані трансформації. Наприкінці 2013 року у щорічному 

соціологічному моніторингу вчені Інституту соціології НАН України 

визначили соціальні загрози та соціальний потенціал реалізації інтересів 

українців. Науковці дійшли висновку, що тривалий застійний негативізм 

масової свідомості, деморалізованість, недовіра, незадоволеність та 

невпевненість населення України сприяли тому, що будь-який суспільний 

процес, подія або феномен, який би виник на той момент, міг спричинити 

потужний соціальний вибух. Як стверджує соціолог, подальші суспільно-



політичні події, що відбувались в Україні, на сьогодні не є завершеним 

процесом та не принесли остаточних змін нашого суспільства. Хоча, без 

сумнівів, певні зрушення все ж таки відбулися. Зокрема, погляди українців 

щодо основних соціально-політичних питань стали менш полярними. Якісні 

зміни відбулися також у процесі становлення та розвитку громадянського 

суспільства. 

Щодо поглядів на майбутнє, переважна більшість населення нашої 

держави схиляється до почуття тривоги та надії. 
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http://www.nas.gov.ua/text/video/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2i%D1%82%20%2013-08%20%D0%A8%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%93%D0%90%201.mp3
http://www.nas.gov.ua/text/video/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2i%D1%82%20%2020-08%20%D0%A8%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%93%D0%90%202.mp3

