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ГЛО БА ЛІ ЗА ЦІЯ В СХІД НО ЄВ РО ПЕЙ СЬКО МУ 
КОН ТЕК СТІ: 

ПРИК ЛАД ГРО МАД МА ЛИХ МІСТ  

Abstract. This article is prepared by the results of an international sociological investi-
gation of the influence of  the expansion of the EC to the east by using five sit-
uational studies of small towns  in Poland, Bulgaria, and three post�soviet coun-
tries: Ukraine, Byelorussia, and Russia. The towns of Semjatycie (Poland),
Skidel (Byelorussia), and Chop (Ukraine) representing the social context of
small centers in the outlying regions of the countries, as well as the towns of
Stupino (Russia) and Pernik (Bulgaria) which are town�satellites near the
megapolises, are chosen as objects for the comparative analysis. The project is
focused at important aspects of the every�day life of these towns, first of all at
peculiarities of the situation on the local labour market.    

Да на стат тя під го тов ле на за ре зуль та та ми між на род но го со ці о ло гіч но го дос лід -
жен ня1, ме тою яко го є вив чен ня впли ву роз ши рен ня кор до нів Єв ро пей сько го Со ю -
зу на схід но єв ро пей ську час ти ну на пів пе ри фе рії на прик ла ді п’яти си ту а тив них дос -
лід жень ма лих міст у Поль щі, Бол га рії та трьох постра дян ських кра їн: Ук ра ї ни, 
Бі ло ру сі та Ро сії. Об’єк та ми по рів няль но го ана лі зу бу ли об ра ні міс та Се мя ти че
(Поль ща), Скі дель (Бі ло русь), Чоп (Ук ра ї на), які ві доб ра жа ли со ці аль ний кон текст
ма лих цен трів у пе ри фе рій них ре гі о нах сво їх кра їн, а та кі міс та, як Сту пі но (Ро сія) і
Пер нік (Бол га рія), є міс та ми�су пут ни ка ми поб ли зу сто лич них ме га по лі сів. Про ект 
сфо ку со ва ний на важ ли вих ас пек тах пов сяк ден но го жит тя гро мад наз ва них міст, на -
сам пе ред на особ ли вос тях си ту а ції на міс це во му рин ку пра ці.            

Дос лід жен ня ак цен то ва не на ма лих цен трах усе ре ди ні пе ри фе рії на пів пе ри фе рії,
ос кіль ки в біль шос ті де ба тів пе ри фе рію та ло каль ний про яв проб лем, як ві до мо, не -
до о ці ню ють, що ілюс трує хро ніч ну слаб кість дос лід жень з гло ба лі за ції. То му між на -
род на ко ман да дос лід ни ків в рам ках цьо го дос лід жен ня на ма га лась ви я ви ти сту пінь
про ник нен ня гло ба лі за ції на ло каль ний рі вень. Ем пі рич ні ре зуль та ти свід чать, що
міс це вий рі вень мар ку єть ся пе ре ду сім дум ка ми лю дей. Біль ша час ти на со ці аль но го

1 Дослідження виконано в рамках Проекту INTAS "Dynamics and social impacts of the labour markets on
local communities in Eastern Europe accelerated by the EU�Integration", № 04�79�6799.



ка пі та лу ок рес лю єть ся пер вин ни ми со ці аль ни ми від но си на ми в сім’ї та най ближ чо -
му со ці аль но му ото чен ні. Цей тренд ві доб ра жає ос нов ні проб ле ми схід но єв ро пей -
ської пе ри фе рії та мож ли ві шля хи їх ви рі шен ня з вра ху ван ням впли ву ри зи ків і не -
без пек пе ре хід но го пе рі о ду.             

По льо вий етап си ту а тив них опи ту вань у рам ках да но го дос лід жен ня здій сне но в
2006 р. за ви бір кою, яка реп ре зен ту ва ла до рос ле на се лен ня наз ва них ма лих міст. В
ук ра їн сько му опи ту ван ні ви бір ка (700 оди ниць спос те ре жень) реп ре зен ту ва ла до -
рос ле на се лен ня всьо го Уж го род сько го ра йо ну За кар пат тя з вра ху ван ням ти пів на -
се ле них пун ктів.      

Різ но ма ніт тя рин ків пра ці та со ці аль но го се ре до ви ща ло каль них спіль нот

У кож ній кра ї ні со ці е таль не се ре до ви ще, ре гі о ни і ло каль ні спіль но ти стра ти фі ку -
ють ся на цен три і пе ри фе рії, ур ба ніс тич ні кон гло ме ра ції і аг рар ні ре гі о ни. Та ке се ре -
до ви ще як сво го ро ду “со ці аль на по вер хня” ха рак те ри зу єть ся спе ци фіч ни ми обс та ви -
на ми, які по яс ню ють роз ви ток рин ку пра ці, ви роб ни чої ак тив нос ті, а та кож від но си ни
і зв’яз ки між еко но міч ним жит тям, на дан ням фір ма ми про по зи цій ро бо чих місць та
со ці о куль тур ни ми си ту а ці я ми і трен да ми в ме жах ло каль них спіль нот.

Ві діб ра ні для си ту а тив них дос лід жень схід но єв ро пей ські кра ї ни ілюс тру ють від -
чут ні со ці аль ні змі ни за ос тан ні пів то ра де сят ка ро ків. Учас ни ки дос лід жен ня при
цьо му вра хо ву ва ли різ но ма ніт ність гли би ни і тем пів цих змін для по рів няль но го ана -
лі зу. З од но го бо ку, три ма лих міс та Се мя ти че, Скі дель, Чоп і два се ред ніх за роз мі ром
міс та Сту пі но і Пер нік, від чу ва ють на со бі спіль ні проб ле ми пе ре хід но го пе рі о ду; піс -
ля со ці а ліс тич но го пе рі о ду во ни як прик ла ди пе ри фе рії ста ли пе ред вик ли ком но вої
тра єк то рії роз вит ку і пер спек тив на май бут нє. Але, з ін шо го бо ку, си ту а тив ні дос лід -
жен ня ви я ви ли спе ци фіч ні си ту а ції в кра ї нах і від мін нос ті між ци ми кра ї на ми. 

У тер мі нах дос лід жен ня гло ба лі за ції схід но єв ро пей ські кра ї ни на ле жать до 
на пів пе ри фе рії сві то вої сис те ми. Се мя ти че, Скі дель, Чоп є ма ли ми цен тра ми, роз та -
шо ва ни ми в пе ри фе рії на пів пе ри фе рії Схід ної Єв ро пи. Як ма лі цен три аг рар них 
ре гі о нів заз на че ні міс та ві діг ра ють свою до во лі по міт ну роль у від но си нах між мет -
ро по лі я ми Вар ша вою, Мін ськом і Ки є вом та пе ри фе рій ни ми ра йо на ми цих кра їн:
Під лясь ким во є водс твом, Грод нен ською та За кар пат ською об лас тя ми. На від мі ну
від за хід них кра їн, де пос ту по во ско ро чу єть ся роз рив у рів ні роз вит ку між цен тра ми
і пе ри фе рі єю, в Схід ній Єв ро пі цей дис па ри тет по си лю єть ся.      

Два ін дус трі аль них міс та Сту пі но і Пер нік є ра йон ни ми цен тра ми від по від них
сто лич них ре гі о нів. У цьо му сен сі во ни ма ють ха рак тер “су пут ни ків” мет ро по лій. 
У Пер ні ку ін дус трі аль ний сек тор силь но пос траж дав у пе рі од де ін дус трі а лі за ції,
зак рит тя і ре конс трук ції ве ли ких ме та лур гій них за во дів. На то мість по міт но зрос ла
еко но міч на ді яль ність у при ват но му сек то рі, зок ре ма у сфе рі на дан ня пос луг. Ста тус
міс та� су пут ни ка оз на чає що ден ну тру до ву міг ра цію час ти ни йо го меш кан ців у нап -
рям ку сто ли ці. На про ти ва гу цьо му кла сич но му виз на чен ню міс та� су пут ни ка, 
Сту пі но має влас ний центр тя жін ня, ос кіль ки ста рий ін дус трі аль ний ком плекс і но -
ві іно зем ні фір ми ін вес ту ють в місь ку еко но мі ку.             
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Ста рі і но ві струк ту ри: ло каль ні спіль но ти як пер спек ти ва фірм

Пос тсо ці а ліс тич ний кон текст, ло каль ні спіль но ти і ре гі о ни фор му ють над зви -
чай но особ ли ві лан дшаф ти під при ємств, еко но міч не і со ці аль не жит тя. 

Біль ше по ло ви ни пра цев лаш то ва них рес пон ден тів в Уж го род сько му ра йо ні 
За кар пат тя пра цю ють на під при ємс твах і в ор га ні за ці ях дер жав ної фор ми влас нос ті,
ще од на чверть при па дає на ро бо чі міс ця, що зна хо дять ся у влас нос ті міс це вих при -
ват них фірм. Та ка струк ту ра форм влас нос ті по яс ню єть ся особ ли віс тю струк ту ри
на род но го гос по дарс тва цьо го ра йо ну. Зок ре ма, пи то ма час тка дер жав ної влас нос ті
без по се ред ньо при па дає на струк ту ри за ліз нич но го тран спор ту, включ но зі стан ці я -
ми і де по. Що сто су єть ся при ват но го сек то ру еко но мі ки, то тут ос нов на йо го 
час ти на при па дає на під при ємс тва тор гів лі, гро мад сько го хар чу ван ня і на дан ня
тран спор тних пос луг.     

Де що біль ше чо ти рьох від сот ків рес пон ден тів пра цю ють на під при ємс твах, що
на ле жать за кор дон ним фір мам. Нез ва жа ю чи на ма ло чи сель ність ці єї гру пи рес пон -
ден тів, са ме з іно зем ним ка пі та лом міс це ві ор га ни вла ди пов’язу ють пер спек ти ви 
ви рі шен ня проб ле ми пра цев лаш ту ван ня міс це во го на се лен ня.  

По рів няль ний ана ліз рів ня за до во ле нос ті ос нов ни ми ком по нен та ми ро бо ти на
дер жав них і при ват них під при ємс твах та в ус та но вах не ви я вив скіль ки� не будь іс -
тот них від мін нос тей. Рі вень за до во ле нос ті за всіма ком по нен тами пе ре ви щує умов -
ну се ред ню оцін ку з нез нач ни ми ва рі а ці я ми в бік її під ви щен ня за ок ре мими ком по -
нен тами. Не за леж но від фор ми влас нос ті пра цю ю чі рес пон ден ти найви ще оці ни ли
від но си ни з ке рів ниц твом, ха рак тер сво єї ро бо ти і умо ви пра ці. Най ниж чу оцін ку от -
ри мав рі вень зар пла ти, але і в цьо му ви пад ку оцін ка пе ре ви щує умов не се ред нє зна -
чен ня п’яти баль ної шка ли (3,09).        

Міс це ві гро ма ди як со ці аль на по вер хня, яка сприй ма єть ся і оці ню єть ся людь ми

У кон цеп ції дос лід жен ня зроб ле но на го лос на під хо ді, в яко му на се лен ня
відіграє знач ну роль в оцін ці пер спек тив жит тя, пов’яза них з еко но міч ною сфе рою,
доб ро бу том міс це во го на се лен ня, і якос тях міс це вої вла ди. В цьо му сен сі спіль ний
інс тру мен та рій був по бу до ва ний як інс тру мент, що умож лив лює рес пон ден там ство -
рю ва ти влас ний імідж сво го міс ця пос тій но го про жи ван ня як кон тек сту сво го пов -
сяк ден но го жит тя. Не тіль ки фак то ри ло каль ної спіль но ти виз на ча ють її ка пі та ли,
як це стверджують еко но міч ні те о рії. Більш важ ли ви ми виг ля да ють та кі фак то ри, як
ро бо та, нав ко лиш нє при род не се ре до ви ще, со ці о куль тур ні фак то ри в ло каль ній
спіль но ті. Ці фак то ри прив’яза нос ті та ін тег ра ції ви мі рю ють ся їх цін ніс тю для іден -
тич нос ті і єд нос ті меш кан ців (які хо чуть тут пос тій но про жи ва ти) в ло каль них
спіль но тах. У на шо му дос лід жен ні ми умов но ви ок ре ми ли чо ти ри ба зо вих ви ди ка -
пі та лу ло каль них гро мад:

• ка пі тал мо дер ні за ції: про по зи ції і пер спек ти ви ро бо ти; на ла год же на 
тран спор тна ко му ні ка ція з су сід ні ми на се ле ни ми пун кта ми; різ но ма ніт ність мож ли -
вос тей для про ве ден ня віль но го ча су; від кри тість со ці аль но го ото чен ня;
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• еко ло гіч ний ка пі тал: нав ко лиш нє при род не се ре до ви ще, лан дшафт; ви со кий
рі вень еко ло гіч ної без пе ки;

• со ці аль ний ка пі тал:  близь кість до сім’ї і рід них; кон так ти з су сі да ми, на яв -
ність ко ла дру зів і зна йо мих;

• куль тур ний ка пі тал: міс це ві тра ди ції, зви чаї і куль ту ра; спіль не по ход жен ня
з ото чу ю чи ми людь ми; гар мо ній ний об раз на се ле но го пун кту і йо го ар хі тек ту ри;
мож ли вість почува ти ся лю ди ною і щось зна чи ти; за лу че ність до гро мад сько го жит тя.       

Ро бо та. Дос туп до ро бо ти є ба зо вим і пер вин ним бла гом для жит тя ін ди ві да як
у Схід ній, так і За хід ній Єв ро пі. Ре зуль та ти по рів няль но го ана лі зу дос лід жен ня кей -
сів пе ре кон ли во під твер джу ють цей вис но вок. Ри нок пра ці і шан си пра цев лаш ту -
ван ня, ек зис тен ці аль ний ка пі тал є більш важ ли ви ми, ніж ін ди ві ду аль не бла го. Ма ти
чи не ма ти ро бо че міс це, бу ти чи не бу ти лю ди ною з пев ною про фе сі єю і прес ти жем
– це є час ти ною ка пі та лу міс це вої гро ма ди. Лю ди, які праг нуть пра цю ва ти в рам ках
ло каль ної спіль но ти, збіль шу ють об сяг прос то ру для жит тє ді яль нос ті міс це вої гро -
ма ди. Ро бо та і зай ня тість прив’язу ють лю дей до міс ця та ге не ру ють со ці аль ну со лі -
дар ність. Од нак, в усіх п’яти си ту а тив них опи ту ван нях про по зи ції і пер спек ти ви ро -
бо ти най мен шим чи ном виз на ють ся рес пон ден та ми та ки ми, що прив’язу ють їх до
міс ця сво го про жи ван ня.  

Оче вид но, що по тен ці ал рин ку пра ці ло каль ної спіль но ти є ба зо вим ка пі та лом.
Йо го де фі цит є найбільш показовим ін ди ка то ром ста ту су пе ри фе рії і си ту а ції ло -
каль ної спіль но ти або ре гі о ну. Цей де фі цит є го лов ною мо ти ва ці єю для міг ра ції або
пра цев лаш ту ван ня у ве ли ких міс тах. Втра та со ці о де мог ра фіч но го по тен ці а лу в ло -
каль ній спіль но ті має важ кі нас лід ки. Лю ди, які не пра цю ють за міс цем сво го пос тій -
но го про жи ван ня, не рід ко та кож орі єн то ва ні на про ве ден ня доз віл ля по за межами
сво го на се ле но го пун кту, хо ча якість і мож ли вос ті про ве ден ня доз віл ля у влас ній ло -
каль ній спіль но ті не змі ню ють ся.  

Од ним з про я вів гло ба лі за ції рин ку пра ці є по ши рен ня ін фор ма цій них тех но ло -
гій, що пря мо спри яє фор му ван ню но вих со ці аль них від но син. Бу ду ють ся но ві ви ди
не рів нос ті, зок ре ма, між за хи ще ни ми гру па ми но во го по ді лу пра ці та під легли ми
проша рка ми на під при ємс тві, до яких біль ше або мен ше при єд ну ють ся ак то ри в ста -
ні три ва ло го вик лю чен ня або від хи лен ня. Та кий “со ці аль ний роз лад” при зво дить до
но во го струк тур но го роз та шу ван ня со ці аль них по зи цій: на вер ши ні – “кон ку -
рентоспро мож ні”, тоб то всі пра ців ни ки, які не га ран то ва ні від мож ли вос ті звіль нен -
ня в то вар но му ви роб ни чо му сек то рі, але які за ці кав ле ні в дот ри ман ні пра вил гри
до мі ну ю чої сис те ми; по се ре ди ні – “за хи ще ні”, які на ле жать не од на ко вою мі рою, за -
леж но від кра ї ни, до сек то рів дер жав ної служ би та до не то вар них сек то рів еко но мі -
ки; да лі йдуть “не за хи ще ні”, ті, що ціл ко ви то за ле жать від час тих  про це сів мо дер ні -
за ції та рі шень про ко рот кос тро ко ве ко ри гу ван ня си ту а ції; за ни ми роз та шо ва ні 
“вик лю че ні” – “над лиш ко ва ро бо ча си ла на ці о наль ної еко но мі ки”, яких сор ту ють 
і від би ра ють за їх нім рів нем дос ту пу до сус піль но го ви роб ниц тва2.                               

2 Мар тен До мі нік, Мец жер ЖанD Люк, П'єр Фі ліп. Со ці о ло гія гло ба лі за ції. – К.: Ви дав н. дім “КМ Ака де -
мія”, 2005. – С. 160.
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Про ве де не опи ту ван ня в Уж го род сько го ра йо ні За кар пат тя де монс трує дос тат -
ньо склад ну си ту а цію з пра цев лаш ту ван ням міс це во го на се лен ня. Ли ше 37 від сот ків
рес пон ден тів на мо мент про ве ден ня опи ту ван ня ма ли пос тій не міс це ро бо ти, ще
близько 8 від сот ків бу ли зай ня ті на тим ча со вій ро бо ті, а реш та не ма ли ні я кої 
ро бо ти.   

Як що пог ля ну ти на юри дич не офор млен ня від но син між ро бо то дав цем і ро бо то -
най ма чем, то май же три чвер ті зай ня тих  пра цю ють за різ ни ми фор ма ми кон трак тів,
з яких пе ре важ на біль шість (май же 67%) пра цев лаш то ва ні без виз на чен ня тер мі ну
зай ня тос ті, а по над 8 від сот ків пра цю ють за кон трак том, в яко му ука за ний об ме же -
ний пе рі од зай ня тос ті. При цьо му між ро бо то дав ця ми та най ма ни ми пра ців ни ка ми
про дов жу ють іс ну ва ти ус ні до мов ле нос ті і уго ди. Особ ли во та ко го ро ду від но си ни в
тру до вій сфе рі на бу ли по ши рен ня на се лі, де кож ний п’ятий пра цев лаш то ва ний
офор мив свої від но си ни з ро бо то дав цем на під ста ві ус ної до мов ле нос ті. Зро зу мі ло,
що за та ких умов най ма ні ро біт ни ки не ма ють дос тат ніх пра во вих мож ли вос тей за -
хис ти ти свої ін те ре си у ви пад ку ви ник нен ня тру до во го кон флік ту.          

На ок ре му ува гу зас лу го вує ка те го рія не зай ня то го на се лен ня. Май же дві тре ти -
ни ці єї ка те го рії опи та них при па дає на гру пу пен сі о не рів, уч нів ської мо ло ді, 
до мо гос по да рок і жі нок, які пе ре бу ва ють у від пус тці по дог ля ду за ди ти ною. Влас не
без ро біт ни ми ви я ви лись близько 27% від за галь ної чи сель нос ті не зай ня тих, але 
ли ше п’ять від сот ків з них за ре єс тру ва лися на бір жі пра ці і в цен трі зай ня тос ті.
Слуш но ви ни кає за пи тан ня: чо му пе ре важ на біль шість без ро біт них уни кає офі цій -
ної ре єс тра ції сво го без ро біт тя? Спро бу є мо від по віс ти, спи ра ю чись на от ри ма ні 
ре зуль та ти.

Ана ліз ві ко вих ко горт ви я вив у ці ло му рів но мір не пред став ниц тво се ред без ро -
біт них рес пон ден тів усіх ві ко вих груп. То му без ро біт них у цьо му ре гі о ні до ціль но
роз гля да ти як пев ну со ці аль ну гру пу, у фор му ван ні якої чин ник ві ку має дру го ряд -
не зна чен ня. Більш ці ка вим є той факт, що ли ше три від сот ки без ро біт них ви я ви ли
на мір про тя гом най ближ чо го ро ку під ви щи ти свої про фе сій ні на вич ки 
і знан ня. Від так ві ро гід но при пус ти ти, що біль шість без ро біт них не на лаш то ва ні на
пра цев лаш ту ван ня і не пов’язу ють свої жит тє ві пла ни з кон крет ним міс цем ро бо ти,
яке б ви ма га ло від по від ної про фе сій ної під го тов ки. Про яс ни ти та ку до во лі су пе реч -
ли ву кар ти ну доз во ляє ана ліз ос нов них дже рел до хо ду сі мей без ро біт них рес пон -
ден тів.           

Май же по ло ви на без ро біт них го лов ним дже ре лом до хо дів від мі ти ли не за ро біт -
ну пла ту, пен сії або гро шо ву до по мо гу, а гра фу “ін ші гро шо ві дже ре ла”. 
З ви со кою мірою ві ро гід нос ті мож на го во ри ти про іс ну ван ня при бут ків, пов’яза них
з не ле галь ною тру до вою міг ра ці єю або чов ни ко вою тор гів лею. Ймовірно, що се ред
без ро біт них пе ре ва жа ють “чов ни ки”, а се ред тим ча со во зай ня тих – тру до ві міг ран ти,
які піс ля ко рот кот ри ва ло го по вер нен ня до до му знов пла ну ють ви ї ха ти на ро бо ту за
кор дон. По діб не при пу щен ня під твер джу ють от ри ма ні ем пі рич ні да ні.           

Рес пон ден тів про ха ли оці ни ти сту пінь ві ро гід нос ті ок ре мих по дій, ви ко рис то ву -
ю чи п’яти баль ну шка лу, де один бал оз на чав най мен ший, а п’ять ба лів най біль ший 
сту пінь ві ро гід нос ті. 



Таб ли ця 1
Оцін ка рів ня ві ро гід нос ті по дій рес пон ден та ми 

Уж го род сько го ра йо ну За кар пат тя

Як свід чать на ве де ні ре зуль та ти, для ка те го рії тим ча со во зай ня тих ін дек си ві ро -
гід нос ті всіх пе ре лі че них по дій є ви щи ми, ніж се ред реш ти рес пон ден тів. У ви пад ку
ві ро гід нос ті тим ча со во го пра цев лаш ту ван ня за кор до ном за фік со ва ні від мін нос ті є
ста тис тич но зна чи ми ми на п’ятивід сот ко во му рів ні. Мож на при пус ти ти, що да на ка -
те го рія опи та них пси хо ло гіч но більш під го тов ле на і адап то ва на до умов ро бо ти за
кор до ном внас лі док від по від ної со ці аль ної прак ти ки і от ри ма но го дос ві ду.    

Для ка те го рії без ро біт них ха рак тер на най ви ща по рів ня но з пра цев лаш то ва ни ми і не -
зай ня ти ми го тов ність ви ї ха ти на тим ча со ві за ро біт ки за кор дон і аб со лют но най ви ща се -
ред усіх рес пон ден тів го тов ність ви ї ха ти на пос тій не міс це про жи ван ня за ме жі Ук ра ї ни. 

Най мен шим чи ном схиль ні до тру до вої мо біль нос ті за кор дон ви я ви лися рес -
пон ден ти стар шої ві ко вої гру пи (по над 50 ро ків) та осо би, які ма ють пос тій не міс це
ро бо ти і для яких ос нов ним дже ре лом до хо дів сім’ї є са ме за ро біт на пла та.

Пер вин ні со ці аль ні гру пи. Пе ре важ на біль шість рес пон ден тів ха рак те ри зує ви -
со кий рі вень осі лос ті: 62 від сот ки про жи ва ють в Уж го род сько му ра йо ні За кар пат тя
з мо мен ту сво го на род жен ня, а ще од на чверть про жи ває в цьо му ра йо ні по над 
15 ро ків, тоб то весь пе рі од дер жав ної не за леж нос ті Ук ра ї ни. На мо мент про ве ден ня
опи ту ван ня дещо біль ше по ло ви ни рес пон ден тів ма ли ро бо ту, з яких од ноз нач на
біль шість (72%) бу ли зай ня ті у сфе рі на дан ня пос луг. 

Це, на сам пе ред, за ліз нич ний тран спорт, ос кіль ки міс то Чоп є го лов ни ми за ліз -
нич ни ми во ро та ми Ук ра ї ни на за хід но му кор до ні, а та кож тор гів ля і сфе ра ос ві ти.
Кож ний п’ятий пра цев лаш то ва ний при па дає на сфе ру ви роб ниц тва, час ті ше всьо го
на хар чо ву, де ре во об роб ну про мис ло вість і ма ши но бу ду ван ня. Ос нов ну со ці аль но� -
про фе сій ну гру пу становлять ква лі фі ко ва ні ро біт ни ки, які знач но пе ре ви щу ють за
чи сель ніс тю дип ло мо ва них фа хів ців і служ бов ців се ред ньої лан ки. Звер тає на се бе
ува гу той факт, що се ред пра цев лаш то ва них сіль ських жи те лів у сіль сько му гос по -
дарс тві Уж го род сько го ра йо ну за ді я ні мен ше вось ми від сот ків.          

Од ні єю з особ ли вос тей жит тя в сво є му на се ле но му пун кті, що свід чить на знач ну
прив’яза ність міс це во го на се лен ня до сво го що ден но го со ці аль но го ото чен ня, є спільне
з ото чу ю чи ми рес пон ден та людь ми по ход жен ня. Уні каль ність ці єї сто ро ни сво го пов -
сяк ден но го жит тя від мі чає пе ре важ на біль шість учас ни ків опи ту ван ня (79%).
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Міс це ва куль ту ра. У пе ре до вих су час них дер жа вах куль тур на різ но ма ніт ність
має па ра док саль ну тен ден цію до пос тій но го ско ро чен ня, то ді як ет ніч ні від мін нос ті,
зас но ва ні на під три ман ні й пог либ лен ні про це су ди фе рен ці а ції сто сов но ін ших ет -
ніч них груп, ствер джу єть ся з но вою си лою. Гло ба лі за ція і за хис на іден тич ність не
зав жди про тис то ять од на од ній, а час то про яв ля ють ся як ло гі ка спіль ної при сут нос -
ті, як реф лек сив ні про це си, що жив лять один од но го. За ча ру ван ня й куль тур ний
опір – це два бо ки од ні єї мо не ти гло ба лі за ції.

Куль ту ра, що ґрун ту єть ся на по шу ко ві іден тич нос ті че рез дос від ко лек тив но го
пе ре жи то го, роз гор та єть ся в різ но ма ніт нос ті форм сис те ми уяв лень лю ди ни і наш -
тов ху єть ся на еко но мі ку. Про те еко но мі ка теж є од ним із ви мі рів на шої куль ту ри. 

Пе ри фе рій ний і сіль ський кон текст по вер та ють на зад до ба га тих міс це вих тра -
ди цій, від чут тя спіль ної при на леж нос ті до сво єї іс то рії. 

Се ред різ них особ ли вос тей жит тя в сво є му на се ле но му пун кті, що уні каль но і
прив’язує рес пон ден тів до цьо го міс ця, учас ни ки опи ту ван ня, крім наб ли жен ня до
сім’ї і рід них, на зи ва ють у пер шу чер гу міс це ві тра ди ції, зви чаї і куль ту ру (85%). 
При цьо му біль ше по ло ви ни рес пон ден тів (61%) від мі ча ють та кож та ку не пов тор ну
особ ли вість жит тя у сво є му ра йо ні, як від кри тість ото чен ня, різ но ма ніт ність куль тур
і на ро дів. Як що го во ри ти про Уж го род ський ра йон За кар пат тя, то са ме тут ши ро ко
від мі ча ють не тіль ки на ці о наль ні і ре лі гій ні свя та ук ра їн ців з чис ла пра вос лав них і
гре ко� ка то ли ків, але і та кож угор ців, сло ва ків ка то лиць кої кон фе сії. У цьо му сен сі
цей ре гі он з пов ним пра вом мож на наз ва ти муль ти куль тур ним кот лом, який ство рює
не пов тор ний со ці аль ний кон текст пов сяк ден но го жит тя міс це во го на се лен ня.   

Міс це ва куль ту ра За кар пат тя не се на со бі та кож від би ток про він цій нос ті. Тут до -
ціль но при га да ти угор сько го мис ли те ля Б. Хам ва ша, який виз на чив ге ог ра фіч не по -
ло жен ня цьо го ре гі о ну як ок ра ї ни угор ської Пів но чі. До мі нан тою цьо го краю він вва -
жав про він цій ність, а зна чить і ма лу ци ві лі за цію в сен сі ма ло го ос во єн ня. Згід но  з
Хам ва шем, про він ція оз на чає міс це, де вплив ци ві лі за ції ли ше від чу ва єть ся і не біль -
ше. Про він ція – це куль тур на па сив ність, сво є рід ність і іс то рич но не ак тив на, то му
во на ні ко ли не вис ту пає у ро лі за во йов ни ка, а ско рі ше в ро лі об’єк ту за во ю ван ня3.  

За кар пат тя ні ко ли не пре тен ду ва ло на скільки� не будь ва го му роль у конс тру ю -
ван ні за галь но ук ра їн ської уні тар нос ті. На се лен ня За кар пат тя все ще пот ре бує
тривалого про це су са моус ві до млення, під твер джен ням чо му є дис ку сії нав ко ло ру -
синс тва і пев ної ав то но мії краю від цен тру. Цей про цес від бу ва єть ся в умо вах су пе -
реч нос ті між “ще до кін ця не сфор мо ва ним за галь но ук ра їн ським ці лим, яке має свої по -
лі тич ні нас лід ки у фор мі ук ра їн сько го уні та риз му і Ук ра їн ської Дер жа ви, вреш тіD -
решт, та ще менш вер ба лі зо ва ною все ті єю ж ук ра їн ською, про те ре гі о наль ною іден -
тич ніс тю. Сьо год ні ми все ще пе ре бу ва є мо у про це сі крис та лі за ції цих ре гі о наль них
іден тич нос тей та плю ра ліс тич но го вбу до ву ван ня їх у ши ро ке за галь но ук ра їн ське ці -
ле. Від плю ра ліс тич нос ті цьо го про це су за ле жить і йо го ус піх. І За кар пат тя є од ним
із найс клад ні ших проб них ка ме нів у цьо му про це сі”4.    

3 Хамваш Бейла. П’ять геніїв // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. –  2006. – Число 44.   
4 Возняк Т. Феномен Закарпаття // Там же. 
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Лан дшаф ти. Бід ність на су час не тех ніч не ос на щен ня, але ба га ті при род ні ре -
сур си і кра є ви ди є пе ре ва гою пе ри фе рій них ре гі о нів і місць. Оче вид но, всі си ту а тив -
ні опи ту ван ня де монс тру ють дос тат ньо ви со ку оцін ку цьо го “зе ле но го” ка пі та лу міс -
це вої гро ма ди. При род ний лан дшафт сприй ма єть ся лю ди ною за йо го мор фо ло гіч ни -
ми особ ли вос тя ми, ма льов ни чіс тю, ес те ти кою, справ ляє свій особ ли вий, ли ше йо му
влас ти вий вплив.  

В ана лі зі цін нос ті лан дшаф ту і при род них ре сур сів для міс це во го на се лен ня ми
ви хо ди мо з ме то до ло гії про тис тав лен ня ка те го рій міс ця і те ри то рії вже зга да но го 
Б. Хам ва ша. Те ри то рія – це ка те го рія, ско рі ше, по лі тич на, то ді як міс це – ет ноп си хо -
ло гіч на. В по лі тич но му сен сі За кар пат тя для ра дян сько го ке рів ниц тва ма ло ге о по лі -
тич не зна чен ня в мас шта бі Пів ден но� Схід ної Єв ро пи. У свою чер гу, для Ук ра ї ни цей
ре гі он мо же ста ти ре сур сом спів ро біт ниц тва з су сід ні ми кра ї на ми Єв ро пей сько го
кон ти нен ту. Як міс це За кар пат тя про тя гом сто літь від тво ри ло особ ли вий ет ноп си -
хо ло гіч ний тип  своїх меш кан ців.          

За кар пат тя на сам пе ред є прик ла дом різ но ма ніт тя міс ця, пе ре хо ду гір у рів ни ну,
що має фор му ва ти твор чий ха рак тер. З точ ки зо ру Т. Воз ня ка, го ри і рів ни ни тут слід
ро зу мі ти не тіль ки як еле мент мор фо ло гії те ри то рії За кар пат тя, а як еле мен ти, які
фор му ють мен таль ні ус та нов ки. На од но ма ніт но му лан дшаф ті, за Хам ва шем, 
ні чо го твор чо го не ви ни кає. То ді як лан дшаф тне різ но ма ніт тя спри яє ви яв лен ню
твор чих осо бис тос тей.         

Біль ше по ло ви ни рес пон ден тів прив’язує до сво го на се ле но го пун кту лан дшафт
і нав ко лиш нє при род не се ре до ви ще. Цей ви со кий по каз ник не стіль ки інс тру мен -
таль ної, скіль ки тер мі наль ної цін нос ті при род но го дов кіл ля пов’яза ний з тим, 
що пе ре важ на біль шість учас ни ків опи ту ван ня про жи ває  в се лах у без по се ред ній
близь кос ті з при ро дою. Що ж сто су єть ся влас не при ро ди в За кар пат ті, то во на є 
важ ли вим еле мен том сим во ліч но го ка пі та лу для міс це во го на се лен ня. Про те в ди хо -
то мії цін нос тей “ста біль на ро бо та – нав ко лиш нє при род не се ре до ви ще” рес пон ден -
ти на да ють пе ре ва гу пер шій, що під твер джує ак ту аль ність ви рі шен ня проб лем 
пер шо го рів ня (ма те рі аль ний ста тус, осо бис та без пе ка і здо ров’я) для со ці аль но го
са мо по чут тя лю ди ни. То му не ви пад ко во, на кон троль не за пи тан ня ан ке ти, що са ме
бу ло упу ще но в ін терв’ю з то го, що сьо год ні най більш хви лює на се лен ня цьо го ре гі -
о ну, рес пон ден ти пе ре ду сім наз ва ли від сут ність ро бо чих місць і низь кий рі вень жит -
тя (від по від но 32 і 20%). Для по рів нян ня: на проб ле му ви руб ки лі сів, па вод ків 
і про мис ло во го заб руд нен ня при ро ди вка за ли мен ше шес ти від сот ків.             

Ро бо та і її вплив на ін ди ві ду аль не жит тя лю дей і гро ма ди

Ін тер на ці о на лі за ція і гло ба лі за ція тран сфор му ють не тіль ки осо бис тос ті, 
але й со ці  е таль ний кон текст і ло каль ні спіль но ти. За галь на те о ре ма мо же обу мов лю -
ва ти як особ ли ву умо ву: гло ба лі за ція є про це сом ло ка лі за ції. Ус пад ко ва ний ка пі тал
гро ма ди, на сам пе ред тру до вий по тен ці ал, під падає під заг ро зу, ско ро чу єть ся або стає
не ді єз дат ним. У кон тек сті Схід ної Єв ро пи цей про цес, оче вид но, по єд ну єть ся з про -
це сом тран сфор ма ції дос тат ньо со ці аль но за хи ще но го і без печ но го ми ну ло го до пе -
рі о ду пов ної нев пев не нос ті та від чут тя не за хи ще нос ті. 
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Д. Гер ріт сен ви різ няє со ці аль ну не за хи ще ність, поз на че ну ізо ля ці єю, пов’яза ною
з від сут ніс тю проф спіл ко во го за хис ту, ок ре мих ста ту сів, зак рит тям мож ли вос тей
для нав чан ня та про фе сі о на лі за ції на під при ємс тві; еко но міч ну не за хи ще ність, яка
ха рак те ри зу єть ся зни жен ням про фе сій ної сві до мос ті, а від так і зни жен ням якос ті
пос луг, і яка ве де до вис на жен ня, стре сів і ста ну три во ги (час тко во до втра ти ефек -
тив нос ті під при ємс твом); і на реш ті, не за хи ще ність фі зич но го й пси хіч но го здо ров’я,
яка ви ра жа єть ся в дег ра да ції умов пра ці та в роз дроб лен ні прос то ру й ча су з при чи -
ни не ти по во го ро бо чо го гра фі ка чи ве ли ко го чис ла най ма чів од но го й то го са мо го
пра ців ни ка5.

Нас лід ка ми адап та ції до но вих со ці аль но� е ко но міч них від но син є на бу тий не га -
тив ний дос від і від чут тя ент ро пії: со ці  е таль ний ка пі тал втра чає свою си лу ут ри му -
ва ти лю дей на міс цях сво го на род жен ня і фор мує в міс це вій гро ма ді но ві орі єн ти ри
і сти лі жит тя. 

Що від бу ва єть ся з по я вою но вос тво ре них іно зем них фірм?

Ледь не по ло ви на опи та них за кар пат ців у ці ло му по зи тив но оці нює ефект при -
сут нос ті іно зем них під при ємств в ре гі о ні сво го про жи ван ня. Дещо біль ше де ся ти
від сот ків став лять ся до та ких під при ємств в різ ній мі рі не га тив но, а реш та учас ни -
ків опи ту ван ня вка за ли на від сут ність впли ву іно зем но го ка пі та лу на си ту а цію в Уж -
го род сько му ра йо ні або не змог ли від по віс ти. 

Се ред іно зем них під при ємств, які особ ли во по зи тив но впли ва ють на жит тя
міс це во го на се лен ня, рес пон ден ти най час ті ше при га ду ють три: “Єв ро кар”, “Яд за кі”
та “Еко меб лі”. По руч із цим, се ред під при ємств з не га тив ним впли вом учас ни ки опи -
ту ван ня в пер шу чер гу наз ва ли знов� та ки “Яд за кі”, а та кож “Хен кель”. З’ясу ван ня
кри те рі їв оцін ки впли ву наз ва них під при ємств ви ма гає про ве ден ня ок ре мих фо кус� -
гру по вих ін терв’ю з ці льо вою гру пою без по се ред ньо пра цев лаш то ва них на іно зем -
них під при ємс твах ра йо ну.            

Став лен ня до ро бо ти та куль ту ра пра ці 

Як заз на чає на у ко вий ке рів ник Му зею Єв ро пи в Брюс се лі Кшиш тоф По мі ан,
особ ли вою ри сою єв ро ін тег ра ції три ва лий час бу ло уник нен ня де ба тів що до цін нос -
тей. Ад же ін тег ра ція бу ла спіль ною спра вою по лі ти ків ду же різ них орі єн та цій – со -
ці а ліс тів, со ці ал� де мок ра тів, лі бе ра лів, їх не мож ли во бу ло по єд на ти ідей но. У хо ді
об’єд нав чих про це сів ви я ви ло ся, що не мож ли во ін тег ру ва ти еко но мі ки кра їн, 
пов ніс тю іг но ру ю чи їх ні  куль тур ні тра ди ції. Ад же за еко но міч ною по ве дін кою сто -
ять куль тур ні на ви ки. Об’єд нан ня фірм з різ них кра їн у сві то ві кор по ра ції ви ма га ло
уні фі ка ції кор по ра тив ної куль ту ри6.

Ана ліз от ри ма них да них доз во ляє при ник ну ти в суть ва го мо го впли ву си ту а ції з
пра цев лаш ту ван ням і про фе сій ною ді яль ніс тю на рі вень осо бис то го за до во лен ня, 

5 Мартен Домінік, Мецжер ЖанDЛюк, П’єр Філіп. Там же. – С. 157–158.
6 Олексик Б. На роздоріжжі // День. – 2007. – 13 січ.   
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сі мей не і гро мад ське жит тя. В на шо му ви пад ку особ ли вий ін те рес вик ли кає од не за -
пи тан ня: чи іс ну ють ти пи “куль ту ри пра ці”, які мож ли во ем пі рич но опи са ти? 
Як во ни змі ню ють ся, на бу ва ють ін шої фор ми під впли вом міс це во го ста ну еко но мі -
ки, на яв нос ті іно зем но го ка пі та лу і про по зи цій на ро бо чі міс ця?

Пра цев лаш ту ван ня і ро бо та ін ди ві да є пос лі дов ніс тю ак тив нос ті за пев ний пе рі -
од ча су. Ді яль ність має свої влас ти ві ас пек ти ак тив нос ті:

• со ці аль ний клі мат в сен сі від но син між ко ле га ми як го ри зон таль ний ас пект;
• ме нед жер ський клі мат в сен сі від но син з ке рів ни ка ми і іє рар хі єю, вер ти -

каль ний ас пект;
• зміст ро бо ти, сфе ра про фе сій ної ді яль нос ті;                
• ав то ном ність, мож ли вість прий нят тя рі шень;
• умо ви пра ці.
Ро бо та і про фе сій на ді яль ність ге не ру ють ре зуль та ти, го лов ним чи ном ви на го -

род жен ня, які спри я ють за до во лен ню і са мо по чут тю ін ди ві дів, пе ре важ но йо го 
ути лі тар но го ас пек ту у виг ля ді за ро біт ної пла ти. Оче вид но та ка ви на го ро да, як ре -
зуль тат ро бо ти, мо же сти му лю ва ти май бут нє про фе сій не зрос тан ня або кар’єру. 
На реш ті, ро бо та і про фе сій на ді яль ність мо ти ву ють ся особ ли ви ми внес ка ми. Ок рім
об’єк тив них ін вес ту вань у ви ко нан ня ро бо ти, як�то пси хіч на і фі зич на енер гія, 
ква лі фі ка ція і влас на при сут ність, іс ну ють нор ми і став лен ня, які під три му ють сенс
і цін ність ро бо ти, нап рик лад важ ли вість і мо ти ва ція як со ці е таль на нор ма.           

На схе мі 1 здій сне на спро ба ем пі рич но го ви мі рю ван ня скла до вих куль ту ри пра ці
на під ста ві рів ня за до во ле нос ті, зго ди з фун кці о наль ни ми нор ма ми пра ці та от ри ма -
них ре зуль та тів. Да ні по да ні в ран жо ва но му по ряд ку відповід но до зна чень, се ред ніх
за п’яти баль ною шка лою, де один бал оз на чає мі ні маль ний, а п’ять ба лів – мак си маль -
ний рівень. На цій схе мі аг ре го ва ні ре зуль та ти всіх п’яти си ту а тив них опи ту вань. 

Схе ма 1
Ем пі рич не ви мі рю ван ня куль ту ри пра ці на під ста ві рів ня за до во ле нос ті, 

зго ди із фун кці о наль ни ми нор ма ми пра ці і от ри ма них ре зуль та тів

Аг ре го ва ні да ні до во лі чіт ко фік су ють, ско рі ше, за до во ле ність ро бо тою як про -
це сом со ці аль ної ко му ні ка ції з влас ти ви ми умо ва ми, ніж очі ку ва ни ми ре зуль та та ми
у виг ля ді за ро біт ної пла ти і про фе сій но го зрос тан ня. Се ред фун кці о наль них норм



пра ці рес пон ден ти ви ок рем лю ють на сам пе ред її важ ли вість для сім’ї і при ват но го
жит тя, що під твер джує важ ли вість силь них сі мей них зв’яз ків у ло каль них спіль но -
тах ма лих міст.  Учас ни ки дос лід жен ня та кож знач ною мі рою по год жу ють ся з тим,
що у здо ро вої лю ди ни по вин на бу ти мож ли вість за роб ля ти на жит тя, ос кіль ки 
со ром но за ле жа ти від со ці аль ної до по мо ги. Мен ше всьо го рес пон ден ти схиль ні роз -
гля да ти ро бо ту як мож ли вість ак тив ної учас ті в жит ті міс це вої гро ма ди. 

З нез нач ни ми ста тис тич ни ми від мін нос тя ми на ве де ні да ні ві доб ра жа ють та кож
си ту а цію в Уж го род сько му ра йо ні За кар пат тя. Ок ре мий ви ня ток ста но вить більш
ви со кий рі вень за до во лен ня від но си на ми з ке рів ниц твом по рів ня но із со ці аль ним
клі ма том – від но си на ми з ко ле га ми (4,16 про ти 3,50).           

Як мож на оха рак те ри зу ва ти та кий тип куль ту ри пра ці? В ці ло му се ред усіх рес -
пон ден тів пе ре ва жає со ці о фун кці о наль на куль ту ра пра ці, за якої сам про цес ро бо ти
за до воль няє ро бо то най ма чів унаслідок вза є мо дії го ри зон таль них і вер ти каль них со -
ці аль них від но син. Ві ро гід но при пус ти ти, що та кий тип куль ту ри пра ці знач ною мі -
рою ві доб ра жає па тер ни еко но міч ної по ве дін ки со ці а ліс тич ної до би. Со ці о фун кці о -
наль ний тип куль ту ри пра ці більш орі єн то ва ний на со ці аль ну цін ність ро бо ти як
обов’язок кож ної лю ди ни пе ред сус пільс твом, що є ти по вим для со ці а ліс тич ної фор -
ми ор га ні за ції пра ці. У су час ній ка пі та ліс тич ній еко но мі ці і в іно зем них фір мах пе -
ре ва жає ін ший тип куль ту ри пра ці – ско рі ше, ін ди ві ду а ліс тич ний і орі єн то ва ний на
от ри ман ня ви на го ро ди.                 

У дис ку сії про гло ба лі за цію тя жін ня ро бо то най ма чів до мо біль нос ті посідає важ -
ли ве міс це. Еко но міч ну по ве дін ку знач ною мі рою де тер мі нує по шук більш ефек тив -
ної пра ці для кра ще ква лі фі ко ва них ін ди ві дів у пот ріб но му міс ці за більш ви со ку ви -
на го ро ду. Куль ту ра пра ці в пе ри фе рій них ре гі о нах Схід ної Єв ро пи кон трас тує із цим
ар гу мен том. Тут міс це ві гро ма ди од но час но від чу ва ють важ ли вість со ці аль них зв’яз -
ків і від сут ність на леж ної кіль кос ті ро бо чих місць та су час ної со ці аль ної інф рас -
трук ту ри. При цьо му в усіх си ту а тив них опи ту ван нях прос то ро во� те ри то рі аль на
іден ти фі ка ція рес пон ден тів ви я ви лась пе ре важ но ло каль ною і ре гі о наль ною.   

За епо хи гло ба ліз му збе рі гає свій по тен ці ал есен ці а ліст ська стра те гія фор му ван ня
ін ди ві ду аль них і ко лек тив них іден тич нос тей, пе реп ле те на з від тво рен ням “при род же -
но го спо со бу жит тя” (К. Гірц). Ця стра те гія орі єн то ва на рад ше на від крит тя заз да ле -
гідь іс ну ю чих іден тич нос тей, ніж на їх “ви на хід”. При хиль ни ки есен ці а ліз му в цьо му
зв’яз ку не ви пад ко во при ді ля ють ве ли ку ува гу но сі ям при мор ді аль них (первісних)
куль тур но� сим во ліч них ко дів: на ці о наль нос ті, зви ча ям, мі фам, ле ген дам то що. Знач ну
час тку рес пон ден тів, які се бе іден ти фі ку ють з міс це вим на се лен ням сво го міс ця про -
жи ван ня, мож на роз ці ни ти як ва го мість впли ву есен ці о на ліст ської стра те гії фор му -
ван ня іден тич нос тей в со ці а лі за ції та куль ту ра лі за ції гро ма дян су час но го За кар пат тя.

Се ред учас ни ків опи ту ван ня од ноз нач на біль шість са моіден ти фі кує се бе як
меш кан ці сво го на се ле но го пун кту та За кар пат тя: в пер шу чер гу заз на че ної са мо і -
ден ти фі ка ції дот ри му єть ся 79%, а в дру гу чер гу – 60%. 

Про ник нен ня іно зем них ком па ній у пе ри фе рію в біль шос ті ви пад ків кон фрон -
тує з силь ною ло каль ною тра ди ці о на ліс тською куль ту рою. Нор ми не ра ці о на лі зу -
ють ся в сен сі ви мог мо дер но го рин ку пра ці; ро бо та ін ди ві дів на ле жить пер вин ним 

СОЦІОЛОГІЯ

76



77

гру пам і за ми ка єть ся в рам ках міс це вих кон так тів і най ближ чо го со ці аль но го ото чен -
ня. Прив’яза ність до міс це вої гро ма ди мо же бу ти більш важ ли вою, ніж можливість
ма ти  кра щу ро бо ту. На прив’яза ність силь но впли ває важ ли вість сім’ї і со ці аль них
вза є мо від но син у ме жах міс це вої гро ма ди. Прик ла ди су час ної тру до вої мо біль нос ті,
які пе рес лі ду ють про по зи ції кра що го рин ку ро бо ти, ско ро чу ють ся внас лі док ло яль -
нос ті і важ ли вос ті пер вин них від но син. І як ми ба чи мо на прик ла ді Се мя ти че, мо біль -
ність є та кою, що не доз во ляє уник ну ти орі єн то ва ні на сім’ю ко лек тив ні па тер ни ре -
зуль та тів міг ра ції, нап рик лад спо сіб чов ни ко вої тру до вої міг ра ції на Брюс сель. 

Згід но із ста тис тич ним до сьє “Ка рі тас міг ра тес”, під го тов ле ним за да ни ми мі ніс -
терс тва внут ріш ній справ Іта лії, кож ний ук ра їн ський тру до вий еміг рант ут ри мує не
мен ш як чо ти ри осо би7. За да ни ми дос лід жен ня, опуб лі ко ва но го у 2005 р. Цен тром
ми ру, кон вер сії та іно зем ної по лі ти ки, що річ но тру до ві міг ран ти пе ре казують в Ук -
ра ї ну близь ко 5 млрд. до ла рів США. І це при цьо му, що ли ше не ба га то з них вкла да -
ють на ко пи че ні кош ти у роз ви ток біз не су8.  

У ці ло му куль ту ра пра ці мо же спри я ти тру до вій мо біль нос ті ро бо то най ма ча або
під три ма ти за хис ний за сіб зай ня тос ті. Про ве де ні в рам ках на шо го дос лід жен ня 
си ту а тив ні опи ту ван ня фік су ють галь му ван ня рів ня тру до вої мо біль нос ті під впли -
вом різ них ком по нен тів куль ту ри пра ці. 

Став лен ня пра цев лаш то ва них рес пон ден тів до сво єї ни ніш ньої ро бо ти доз во ляє
про яс ни ти два про ек тив них за пи тан ня  що до мож ли вої від мо ви від неї у ви пад ку змі -
ни за ро біт ної пла ти. У пер шо му за пи тан ні про по ну ва лась мо дель по ве дін ки у ви пад -
ку про по зи ції но вої ро бо ти з ви щим рів нем за ро біт ку на 20 від сот ків. У дру го му за пи -
тан ні, нав па ки, про по ну ва лось рес пон ден ту ви рі ши ти по даль ше пе ре бу ван ня на ни -
ніш ньо му ро бо чо му міс ці у ви пад ку ско ро чен ня зар пла ти на ана ло гіч но му час тку.  

Ми от ри ма ли до во лі су пе реч ли ві ре зуль та ти. В Уж го род сько му ра йо ні За кар пат тя,
з од но го бо ку, біль ше працівни ків у сіль ській міс це вос ті (44%) го то ві від мо ви тись від
ни ніш ньої ро бо ти на ко ристь но вої з більш ви со ким рів нем за ро біт ку. Та ка мо дель по -
ве дін ки виг ля дає ціл ком ло гіч ною з ог ля ду на на ма ган ня під ви щи ти влас ний ма те рі -
аль ний рі вень. Про те в тій же сіль ській міс це вос ті мен ше чвер ті опи та них го то ві від мо -
ви тись від на яв ної ро бо ти у ви пад ку ско ро чен ня за ро біт ної пла ти на 20 від сот ків. Що
ж до меш кан ців міс та і се лищ місь ко го ти пу, то тут ще мен ша час тка го то вих від мо ви -
тись від сво єї ро бо ти на ко ристь ро бо ти з більш ви со ким за ро біт ком (від по від но 30 і
20%). По діб ну су пе реч ли ву мо дель по ве дін ки мож на по яс ни ти побоюванням втра ти ти
на яв ну ро бо ту за умов де фі ци ту про по зи цій на рин ку пра ці та ма ло ва го міс тю ар гу мен -
ту ско ро чен ня за ро біт ної пла ти на 20 від сот ків на ко ристь по шу ку но вої ро бо ти. 

Ва го мим чин ни ком, який галь мує змі ну ро бо чо го міс ця з більш ви со ким за ро біт -
ком, є та кож рі вень за до во ле нос ті та ки ми сто ро на ми на яв но го ро бо чо го міс ця, як
зміст ро бо ти, со ці аль ний клі мат у ко лек ти ві і від но си ни з ке рів ниц твом, мож ли вість
са мос тій но го прий нят тя рі шень. Та ке ран жу ван ня мож на ін тер пре ту ва ти як сво є рід -
ну шка лу важ ли вос ті еле мен тів і ас пек тів куль ту ри пра ці. То му, як що ми хо че мо ста -

7 Єгорова І. Українці в Італії: втрата чи здобуток для України // День. – 2007. – 8 лют.
8 Бобровников А. Последние из украинцев: Восток�Запад // Экономические известия. – 2007. – 19 янв.
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бі лі зу ва ти плин ність тру до вих ре сур сів, слід під ви щи ти рі вень за до во ле нос ті,
пов’яза ний з ран жу ван ням цих ком по нен тів. Ли ше нев до во лен ня рів нем за ро біт ної
пла ти є не дос тат нім ар гу мен том на ко ристь по шу ку но вої ро бо ти, ос кіль ки іс ну ють
та кож ін ші со ці аль но зна чи мі цін нос ті на яв но го ро бо чо го міс ця.       

Став лен ня до ро бо ти, а та кож ба чен ня сво єї ро лі у ви рі шен ні низ ки важ ли вих
для жит тя проб лем, доз во ля ють ви я ви ти від по ві ді рес пон ден тів що до оцін ки сту пе -
ня влас но го впли ву на своє жит тя та цін нос ті еко но міч ної са мос тій нос ті здо ро вої
лю ди ни9. Ви мі рю ван ня здій сню ва лось за вже зга да ною п’яти баль ною шка лою. Се -
ред ні зна чен ня свід чать, що в ці ло му всі рес пон ден ти Уж го род сько го ра йо ну За кар -
пат тя тя жі ють, ско рі ше, до важ ли вос ті влас но го впли ву на жит тя та виз нан ня цін -
нос ті еко но міч ної не за леж нос ті (від по від но 3,76 та 4,09 ба лів). Цей ре зуль тат не в ос -
тан ню чер гу по яс нює пси хо ло гіч ний нас трій та мо ти ва цію по шу ку знач ною час ти -
ною пра цез дат них меш кан ців За кар пат тя за ро біт ків за кор до ном Ук ра ї ни.          

Ок ре мо вар то зу пи нися на опи та них меш кан цях Чо па, ос кіль ки во ни ниж че за
реш ту рес пон ден тів оці ню ють сту пінь сво го кон тро лю за сво їм жит тям. Со ці аль на 
і про мис ло ва інф рас трук ту ра міс та не на дає йо го меш кан цям дос тат ніх пер спек тив
для пла ну ван ня май бут ньо го, що пов’яза но з іс то рі єю йо го роз вит ку.      

У зв’яз ку з різ ною ши ри ною за ліз нич ної ко лії у Єв ро пі і СРСР в кон ці 50�х рр.
ми ну ло го сто літ тя бу ла здій сне на пов на ре конс трук ція Чо па. Ста тус міс та 
ра йон но го під по ряд ку ван ня за ліз нич ний ву зол Чоп от ри мав у 1957 р., ма ю чи всьо го
8600 жи те лів і те ри то рію 620 гек та рів. Не за дов го до то го як Чоп от ри мав ста тус міс -
та, він роз ви вав ся як не зов сім ти по ве, але кол гос пне се ло. З 1960�х рр. Чоп пов ніс -
тю пе рет во рив ся на за ліз нич не міс теч ко, че рез яке йшов прак тич но весь то ва ро об мін
СРСР із су сід ні ми кра ї на ми на заході. 

Особ ли вість со ці аль но го кон тек сту жит тя міс це во го на се лен ня в Чо пі до сить
влучно від мі чає Те тя на Лі те ра ті: “Поп ри зовнішню ак тив ність у цьо му міс ті на че зав -
мер час. Але не то му, що во но збе рі гає тра ди ції ми ну лих сто літь, а то му, що лю ди
тут, зда єть ся, си дять у тря со ви ні: ні чо го не зна ють й ні ку ди не пос пі ша ють. Але чо -
го справ ді не вис та чає Чо пу, то це мо ло ді. Біль шість юна ків і дів чат, кот рі за кін чи ли
од ну з двох чоп ських за галь но ос віт ніх шкіл, їдуть вчи ти ся до ін ших міст і, як пра ви -
ло, вже ні ко ли не по вер та ють ся сю ди. Мо же, то му, що у біль ших міс тах во ни з по ди -
вом діз на ють ся, що у сві ті є та ке яви ще, як кі но (у Чо пі про ньо го не чу ли з ча сів пе -
ре бу до ви, як що не біль ше), те ат ри, ін ші ди во ви жі. Не має в Чо пі влас ної га зе ти і ра діо, 
ніх то не знає про йо го іс то рію, ніх то не чув, що са ме в цьо му міс теч ку про хо див вій -
сько ву служ бу ни ніш ній Пре зи дент Гру зії Ми ха їл Са а каш ві лі”10.         

Фор му ван ня май бут ньо го і жит тє вих пер спек тив

Важ ли вим ре сур сом, який допомагає лю дям справ ля ти ся з со ці аль но� е ко но міч -
ни ми та осо бис ти ми проб ле ма ми, є оп ти мізм, спо ді ван ня на кра ще на про ти ва гу 
пе си міз му і відчуття від сут нос ті пер спек ти ви в най ближ чі ро ки.

9 У рес пон ден тів за пи ту ва ли, нас кіль ки во ни згод ні з та ким твер джен ням: “У здо ро вої лю ди ни має бу ти
мож ли вість за роб ля ти на жит тя, со ром но за ле жа ти від со ці аль ної до по мо ги”. 
10 Лі те ра ті  Т. Чоп: міс то зус трі чей і про во дів // Не за леж ний куль ту ро ло гіч ний ча со пис “Ї”. –  2006. – № 44.



Як що в роз ви ну тих за хід них кра ї нах за умов еко но міч но го бла го по луч чя пе си -
мізм пе ре мі ща єть ся з мік ро� на мак ро рі вень, то в  кра ї нах на пів пе ри фе рії оп ти мізм
зрос тає ви бір ко во ли ше се ред ви щих про шар ків сус пільс тва. Як що вва жа ти пос тсо -
ці а ліс тич ний прос тір ре гі о наль ним ва рі ан том гло баль ної на пів сфе ри, ця гі по те за
зна хо дить своє під твер джен ня. Най ви щі про шар ки пос тсо ці а ліс тич но го сус пільс тва
ха рак те ри зує оп ти міс тич ний пог ляд на май бут нє, що кон трас тує з Швей ца рі єю, яка
слу гує прик ла дом пос ту по во го ско ро чен ня най ви що го оп ти міз му на мік ро рів ні до
знач ного пе си міз му в оцін ці гло баль них пер спек тив сві то во го спів то ва рис тва.     

Со ці аль но� пси хо ло гіч не са мо по чут тя учас ни ків си ту а тив них опи ту вань виг ля -
дає не зов сім бла го по луч ним, ос кіль ки рес пон ден ти пе рей ма ють ся сво їм май бут нім,
а від чут на біль шість з них не пов’язує свої на дії з май бут нім сво єї кра ї ни. Та кі пе си -
міс тич ні вис нов ки під твер джує і пря ме за пи тан ня: “Що Ви від чу ва є те, ко ли ду ма є те
про своє май бут нє?”   

Се ред усіх опи та них в Уж го род сько му ра йо ні За кар пат тя ли ше 18 від сот ків
впев не ні в со бі і май же та ка ж кіль кість має страх за своє май бут нє. Най біль ше впев -
не ні в со бі ті, хто на да ний час має пос тій ну ро бо ту і здат ний тією чи ін шою мі рою 
за без пе чи ти влас ний доб ро бут і сво єї сім’ї. На їх тлі до сить три вож но виг ля да ють ті
рес пон ден ти, які на ці ле ні на тру до ву міг ра цію за кор дон і гру пи на се лен ня з низь -
ким ма те рі аль ним ста ту сом – пен сі о не ри і до мо гос по дар ки. По над чверть ці єї 
ка те го рії опи та них охо плює страх пе ред май бут нім (табл. 2). 

На ок ре му ува гу заслуговує ви со ка пи то ма ва га рес пон ден тів, у яких роз ду ми
про май бут нє на ві ва ють від чут тя на дії. Пи тан ня по ля гає в то му, на ко го са ме спо ді ва -
ють ся рес пон ден ти в пок ра щен ні влас но го май бут ньо го. З ог ля ду на от ри ма ні 
се ред ні зна чен ня  про важ ли вість еко но міч ної са мос тій нос ті та влас но го впли ву на
своє жит тя, мож на зро би ти та кий вис но вок. Се ред рес пон ден тів на дія на май бут нє
пов’язу єть ся пе ре важ но з оцін кою влас них си л і  мож ли вос тей на тлі знач ної зне  ві ри
у здатності дер жав них струк тур вла ди змі ни ти со ці аль но� е ко но міч ну си ту а цію в кра ї -
ні на кра ще. Про те цей вис но вок не вик лю чає на яв нос ті ре ци ди вів па тер на ліз му, особ -
ли во се ред со ці аль но ма ло за хи ще них верств на се лен ня і пен сі о не рів.     

Суб’єкт від по ві даль нос ті за ви рі шен ня  проб лем ло каль них спіль нот 

Од ним з мо ти вів дос лід жен ня гло ба лі за ції є зав дан ня, як са ме опи са ти і по яс ни -
ти фор му ван ня на ре гі о наль но му рів ні ати тю дів і со ці аль них мо де лей в різ них час -
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Таб ли ця 2
Емо цій не сприй ман ня май бут ньо го рес пон ден та ми Уж го род сько го ра йо ну

За кар пат тя, % 



ти нах сві то во го спів то ва рис тва. Аре ал Схід ної Єв ро пи зас лу го вує на особ ли вий ін -
те рес з ог ля ду на те, що тут пе рі од ор то док саль них мо де лей і па тер нів сфор му вав ко -
лек тив ну пам’ять ло каль них спіль нот, їх ніх пог ля дів і під хо дів до ро зу мін ня і “змі -
ни” ло каль но го се ре до ви ща. То му ми на ма га є мось об го во ри ти ок ре мі ре зуль та ти для
то го, щоб сти му лю ва ти май бут ню погли блену реф лек сію що до “схід но єв ро пей сько -
го фор му ван ня сві то во го спів то ва рис тва” на рів ні со ці е таль них мо де лей.          

Од на з та ких мо де лей ґрун ту єть ся на від по ві даль нос ті дер жа ви, со ці аль ної 
сис те ми в за без пе чен ні без пе ки, імп ле мен то ва ної в па сив ну ес ха то ло гію. В ці ло му
орі єн та ція рес пон ден тів на ак тив ні па тер ни по ве дін ки чіт ко пре ва лює над па сив -
ною точ кою зо ру осо бис то го впли ву на по дії, осо бис ту ефек тив ність в усіх си ту а -
тив них опи ту ван нях. От ри ма ні ре зуль та ти свід чать, що цей по каз ник силь но 
ко ре лює з рів нем за до во лен ня жит тям та ін ши ми пе ре мін ни ми со ці аль но го са мо по -
чут тя.

По руч із цим, да ні дос лід жен ня в усіх п’яти ло каль них спіль но тах де монс тру ють
лі ди ру ю чу роль від по ві даль нос ті дер жа ви по рів ня но з ін ди ві ду аль ною. Під твер -
джен ням іс ну ван ня ре ци ди ву па тер на ліст ських нас тро їв слу гу ють да ні опи ту ван ня
що до суб’єк тів від по ві даль нос ті за низ ку жит тє вих си ту а цій. Од ноз нач на біль шість
опи та них пе рек ла дає від по ві даль ність за за без пе чен ня не тіль ки ро бо тою, фі нан со -
ву до по мо гу на ви па док без ро біт тя, але і пла ту за ме дич ні пос лу ги, ос ві ту й за без пе -
чен ня жит лом на дер жав ні ор га ни.  

В усіх си ту а тив них опи ту ван нях виз нан ня про ви ни дер жа ви в іс ну ван ні без ро -
біт тя се ред міс це во го на се лен ня є більш ва го мим, ніж при чи ни, пов’яза ні з не дос тат -
ні ми якос тя ми ро бо чої си ли, осо бис тою від по ві даль ніс тю без ро біт них. Дос від ро бо -
ти в іно зем них ком па ні ях є сво є рід ною мі сі о нер ською ді яль ніс тю, спря мо ва ною на
за мі ну со ці е таль ної мо де лі від по ві даль нос ті дер жа ви ін ди ві ду аль ною.        

До най більш зна чи мих чин ни ків, які приз во дять до від сут нос ті у лю дей ро бо -
ти, рес пон ден ти Уж го род сько го ра йо ну За кар пат тя вва жа ють, з од ного боку, не -
дос тат ню ува гу уря ду до проб лем зай ня тос ті на се лен ня, а з ін шо го бо ку – ви су ва -
ють пре тен зії до дер жа ви і при ват но го біз не су, ос кіль ки ство рю єть ся за ма ла кіль -
кість но вих під при ємств і, від по від но, від сут ні ро бо чі міс ця. Як у пер шо му, так і в 
дру го му ви пад ку та ку точ ку зо ру поді ля ють час ті ше за ін ших рес пон ден тів меш -
кан ці сіль ської міс це вос ті. При цьо му ли ше 14 від сот ків опи та них по яс ню ють від -
сут ність ро бо ти па сив ніс тю са мих ро бо тонай ма чів під час по шу ку віль них ро бо чих
місць.

Це не вик ли кає зди ву ван ня, ос кіль ки ра ні ше от ри ма ні ре зуль та ти не од но ра зо во
під твер джу ва ли го лов ну роль ро бо ти для пер спек ти ви жит тя. Цей ре зуль тат мож на
ро зу мі ти та ким чи ном: як що в ло каль них спіль но тах пе ри фе рії зрос тає без ро біт тя,
по си лю єть ся орі єн та ція на со ці е таль ну мо дель силь но го втру чан ня дер жа ви, 
по ши рю ють ся ан ти рин ко ві нас трої. Роз ви ток без ро біт тя галь мує лі бе ра лі за цію 
і ре гу ляр но спри чи няє ефект не га тив ної ре ак ції у виг ля ді па тер нів дер жав но го 
га ран ту ван ня. В усіх си ту а тив них опи ту ван нях різ но ви ди са мос тій нос ті, від про лі -
бе раль ної до про дер жав ної, ма ють ви рі шаль не зна чен ня для ін ди ві ду аль ної оцін ки
май бут ньої си ту а ції на рин ку пра ці, шан сів влас но го пра цев лаш ту ван ня.             
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Ко лек тив на пам’ять і со ці е таль ні мо де лі не фік су ють ся як ус пад ко ва ні па тер ни,
про те во ни ре а гу ють на змі ни в ме жах ло каль них спіль нот.  Ре гі о наль не і кон тек сту -
аль не фор му ван ня со ці е таль ної мо де лі в Схід ній Єв ро пі де монс трує знач ну різ но ма -
ніт ність, і це не кі нець, а ли ше по ча ток.     

У схід но єв ро пей сько му кон тек сті ми по мі ти ли дві тен ден ції: гло ба лі за ція не до -
сяг ла ло каль но го рів ня, але про ник ла в сфе ру пра ці різ ними чи ном і спо со ба ми.
Більш важ ли вим є за пи тан ня, як ло каль ні спіль но ти змо жуть і бу дуть ві діг ра ва ти
свою роль за умов оче вид но го втя гу ван ня у сві то ві про це си. 

Се ред усіх учас ни ків дос лід жен ня най кра щим шля хом ви рі шен ня проб ле ми сво -
го ре гі о ну виз на єть ся вза є мо до по мо га все ре ди ні міс це вої гро ма ди. На віть у Сту пі но
ло каль на  стра те гія зда єть ся най кра щою, з ог ля ду на сла вет не ми ну ле цьо го міс та,
пов’яза не з роз вит ком ви со ко тех но ло гіч но го ви роб ниц тва для вій сько вих ці лей. 

Тя жін ня до ло каль ної са мо і ден ти фі ка ції впли ває без по се ред нім чи ном і на
сприй ман ня шля хів ви рі шен ня проб лем За кар пат тя. Знов� та ки, на думку опитаних,
найбільш суттєвою підтримкою тут вза є мо до по мо га все ре ди ні ло каль ної спіль но ти,
а та кож силь на роль на ці о наль ної дер жа ви, яка б спри я ла ре гі о наль но му роз вит ку
(від по від но 44 і 41%). При цьому мен ше 16% на пер ше міс це у ви рі шен ні проб лем
За кар пат тя пос та ви ли пок ра щен ня спів ро біт ниц тва між при кор дон ни ми ре гі о на ми
і су сі да ми, між схід но єв ро пей ськи ми кра ї на ми, вступ і ін тег ра цію до Єв ро пей сько го
Со ю зу.      

У ці ло му ж, в усіх п’яти си ту а тив них опи ту ван нях  рес пон ден ти най мен ше вка -
за ли на та кі шля хи ви рі шен ня ре гі о наль них проб лем, як ін тег ра ція в Єв ро пей ський
Со юз, по си лен ня вза є мо від но син між схід но єв ро пей ськи ми кра ї на ми та при кор дон -
но го спів ро біт ниц тва. Ос тан ній ре зуль тат свід чить, що про це си гло ба лі за ції у виг ля -
ді між на род ної еко но міч ної ко о пе ра ції все ще сла бо відчувають ся на ло каль но му 
рів ні пе ри фе рій них ре гі о нів Схід ної Єв ро пи.            

По пе ред ні вис нов ки

Про ве де не дос лід жен ня ілюс трує ре ле ван тність на ці о наль них і ло каль них від -
мін нос тей у Схід ній Єв ро пі. На прик ла ді Поль щі ка пі тал гро ма ди для роз бу до ви
еко но міч но го по тен ці а лу пос лаб лю єть ся внас лі док так зва ної “чов ни ко вої міг ра ції”
за кор дон, то ді як у ви пад ку Бі ло ру сі та Ук ра ї ни да єть ся взна ки куль тур на єд ність
міс це вих спіль нот. Ро сій ське міс то Сту пі но має ви го ду від ді ло вої ак тив нос ті Мос -
ков ської об лас ті, про те нос таль гія за ми ну лою ве лич чю ста рих ме та лур гій них за во -
дів все ще кон трас тує з прог ре сив ни ми тех но ло гі я ми і ор га ні за ці єю пра ці в но вій
тран сна ці о наль ній ком па нії. Пер нік в Бол га рії слу гує прик ла дом де ін дус трі а лі за ції,
ос кіль ки міс то пе рет во ри лося з тра ди цій но ін дус трі аль но го цен тру на пе ри фе рій не
міс то без пер спек ти ви пок ра щен ня си ту а ції найближ чи ми ро ка ми. Жит тя міс це вої
гро ма ди тут знач ною мі рою поз на че но без ро біт тям, еміг ра ці єю та прими рен ням з та -
кою си ту а ці єю.

Різ но ма ніт ний со ці аль ний кон текст є ос но вою дис ку сії що до спе ци фіч них проб -
лем со ці аль ної прак ти ки. Про ве де ні си ту а тив ні дос лід жен ня фік су ють спі віс ну ван -
ня в схід но єв ро пей ських ло каль них спіль но тах норм, цін нос тей і мен таль нос ті 
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ми ну ло го ти пу сус пільс тва з на ма ган ням по шу ку но вих під хо дів до ви рі шен ня 
ак ту аль них проб лем сьо го ден ня. При цьо му в пе ри фе рій них ре гі о нах, да ле ких від
мет ро по лій, уяв лен ня про май бут нє ви да ють ся зде біль ше роз ми ти ми. Від чут но оп -
ти міс тич ний пог ляд на май бут нє ем пі рич но за фік со ва ний в Сту пі но, де най ви щим 
ви я ви лось та кож по зи тив не став лен ня до іно зем них ком па ній. Але і тут но ві фор ми
стра те гії жит тя та оп ла ти пра ці в за хід них тран сна ці о наль них ком па ні ях кон трас ту -
ють з нос таль гі єю за ре ліктом  “ро сій сько го” про фе сій но го ро біт ни ка і міс та з йо го
силь ни ми і на віть сла бки ми сто ро на ми. 

От ри ма ні ре зуль та ти цьо го між на род но го дос лід жен ня доз во ля ють ви су ну ти 
гі по те зи на кон цеп ту аль но му рів ні, про по ну ють на бір ін тер пре та цій який, мо же бу -
ти ко рис ним для по яс нен ня фак тів і тен ден цій жит тє вих стра те гій ін ди ві дів, їх став -
лен ня до ро бо ти, спо со бу жит тя гро мад схід но єв ро пей ських ма лих міст.  
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