
Г.І. Анд ру щен ко

G.I. Andrushchenko 

СТРУК ТУ РА ФОН ДУ ЖИТ ТЄ ВИХ ЗА СО БІВ ТА ЇЇ
СКЛА ДО ВІ У СО ЦІ О ЛО ГІЧ НО МУ АС ПЕК ТІ

Abstract. The author considers the economic and sociological sense of the notion “a fund
of living means”, studies the structure of this fund consisting of two main parts
(the natural!material part and the monetary one) from the economic viewpoint,
and proposes to improve the fund structure by separating its third part 
(the socially reproducing one) which realizes the greatest effect on both the 
formation of a man or a woman as a personality and the reproduction of their
role in the society.

Су час не тлу ма чен ня по нят тя “фонд жит тє вих за со бів” (ФЖЗ) фа хів ця ми має
су то еко но міч ний зміст: ФЖЗ яв ляє со бою су куп ність пред ме тів спо жи ван ня і пос -
луг, що об’єк тив но не об хід ні для за до во лен ня осо бис тих пот реб лю ди ни, за без пе чен -
ня від тво рен ня і роз вит ку її здіб нос тей до пра ці, ут ри ман ня неп ра цез дат них чле нів
сім’ї [1, с. 54]. Про те зас то су ван ня на ми со ці о ло гіч но го під хо ду до ці єї ка те го рії да -
ло змо гу ствер джу ва ти, що да не по нят тя має знач но глиб ший зміст, аніж це по ка зує
еко но мі ка. На на шу дум ку, ФЖЗ не об хід но роз гля да ти як ос но ву від тво рен ня бі о ло -
гіч ної, ін те лек ту аль ної, со ці аль ної сут нос ті лю ди ни, що про яв ля єть ся у на яв нос ті в
неї ме ти зай ня ти со ці аль ний ста тус, гід не міс це в сус пільс тві у про фе сій но му та осо -
бис тіс но му від но шен нях.

То му ме тою на шої стат ті є спро ба дос лі ди ти струк ту ру ФЖЗ та йо го скла до вих
у со ці о ло гіч но му ас пек ті, що дасть нам мож ли вість під твер ди ти пра виль ність ви ще -
вик ла де ної дум ки, а та кож більш де таль но вив чи ти зміст і сут ність ФЖЗ як со ці о -
ло гіч ної ка те го рії. При цьо му, роз гля да ю чи пог ля ди еко но міс тів з цьо го при во ду, ми
змо же мо ство ри ти уяв лен ня про струк ту ру ФЖЗ у со ці о ло гіч но му ас пек ті, де що
змі нив ши та удос ко на лив ши її.

Ос тан нім ча сом се ред про від них ук ра їн ських еко но міс тів [2, с. 414–415; 3, 
с. 360–361] по пу ляр ною є дум ка про те, що струк ту ра ФЖЗ має дві ос нов ні кла си -
фі ка цій ні оз на ки: три ва лість ви ко рис тан ня то ва рів та фор ма роз по ді лу до хо дів.
Про те, на наш пог ляд, під час ана лі зу струк ту ри ФЖЗ як еко но міч ної ка те го рії 
до ціль ні шим бу де зас то со ву ва ти ці оз на ки не до всьо го по нят тя “фонд жит тє вих 
за со бів”, а ли ше до ок ре мих час тин у йо го струк ту рі. 

У еко но мі ці заз ви чай струк ту ра ФЖЗ пред став ле на дво ма скла до ви ми: на ту -
раль но! ре чо вою та гро шо вою [1, с. 54]. Ці скла до ві тіс но пов’яза ні між со бою, ос кіль -
ки у про це сі жит тє ді яль нос ті лю ди ни гро шо ва час ти на ФЖЗ час то пе рет во рю єть ся
на на ту раль но! ре чо ву. 

Роз гля не мо зміст ви щезаз на че них час тин ФЖЗ в еко но міч но му ас пек ті більш
док лад но. При цьо му за у ва жи мо, що на ту раль но! ре чо ву час ти ну ФЖЗ бу де мо 
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кла си фі ку ва ти за оз на кою три ва лос ті ко рис ту ван ня то ва ра ми та пос лу га ми, а гро -
шо ву – за фор мою роз по ді лу до хо дів.

На ту раль но! ре чо ва час ти на ФЖЗ пред став ле на су куп ніс тю пред ме тів спо жи ван -
ня та пос луг, які за оз на кою три ва лос ті ко рис ту ван ня роз по ді ля ють ся на дві гру пи:
то ва ри і пос лу ги ра зо во го ко рис ту ван ня та то ва ри і пос лу ги три ва ло го ко рис ту ван ня.

За еко но міч ним під хо дом до то ва рів і пос луг ра зо во го ко рис ту ван ня на ле жать
про дук ти хар чу ван ня, пос лу ги тран спор ту і зв’яз ку, пос лу ги куль тур но! ос віт ніх ус -
та нов, ос ві ти і охо ро ни здо ров’я, по бу то ві пос лу ги. 

До то ва рів і пос луг три ва ло го ко рис ту ван ня на ле жать жит ло, то ва ри гос по дар -
сько! по бу то во го і куль тур но го приз на чен ня, одяг, взут тя, бі лиз на то що  [3, с. 360].

Гро шо ву час ти ну ФЖЗ мож на кла си фі ку ва ти за фор мою роз по ді лу до хо дів:
1. До хо ди, роз по діл яких за ле жить від тру до вої та під при єм ниць кої ді яль нос ті:
– за ро біт на пла та тих, хто пра цює за най мом;
– осо бис ті до хо ди пра ців ни ків від ре а лі за ції про дук ції на ко лек тив них під при -

ємс твах (під при ємс твах спіль но го во ло дін ня та ко о пе ра ти вах у різ них сфе рах гос по -
да рю ван ня);

– до хо ди від ін ди ві ду аль ної тру до вої ді яль нос ті;
– до хо ди під при єм ців.
2. До хо ди, без по се ред ньо не пов’яза ні з оцін кою ре зуль та тів пра ці:
– сус піль ні та бла го дій ні фон ди спо жи ван ня;
– до хо ди від влас нос ті [1, с. 54–55].
Як ба чи мо, в еко но міч но му ас пек ті струк ту ра ФЖЗ вклю чає цін нос ті, що згру -

по ва ні без вра ху ван ня їх впли ву на про цес від тво рен ня сут нос ті лю ди ни як осо бис -
тос ті, як пов но цін но го чле на сус пільс тва. 

Перш за все, це вид но зі скла ду на ту раль но! ре чо вої час ти ни ФЖЗ. Так, нап рик -
лад, пос лу ги тран спор ту і зв’яз ку, пос лу ги куль тур но! ос віт ніх ус та нов, ос ві ти і охо -
ро ни здо ров’я, по бу то ві пос лу ги то що за еко но міч ною кла си фі ка ці єю вва жа ють ся
пос лу га ми ра зо во го ко рис ту ван ня. От же, у та ко му кон тек сті еко но міс тів ці ка вить
ли ше три ва лість ко рис ту ван ня будь! я кою із ви ще на ве де них пос луг. 

Про те, з со ці о ло гіч но го пог ля ду, та кі пос лу ги, як от ри ман ня ос ві ти, ме дич ної 
до по мо ги то що, не є од но ра зо ви ми. Ад же, нез ва жа ю чи на те, що всі во ни за сво єю
при ро дою є не ма те рі аль ни ми і ма ють чіт ко виз на че ну три ва лість ча су ко рис ту ван -
ня, ре зуль та ти від їх на дан ня є ду же важ ли ви ми для лю ди ни. Ад же лю ди на ко рис ту -
єть ся да ни ми пос лу га ми все своє жит тя; з їх до по мо гою во на пе рет во рю єть ся на
справ жню осо бис тість. Те ж са ме сто су єть ся й про дук тів хар чу ван ня, які лю ди 
спо жи ва ють не один раз, а ба га то ра зів з мо мен ту на род жен ня і до кін ця жит тя.

То му вва жа є мо до ціль ним вирізни ти усі пос лу ги, яки ми ко рис ту єть ся лю ди на у
про це сі сво єї жит тє ді яль нос ті, в ок ре му (тре тю) гру пу, яку умовно наз ве мо “со ці аль -
но! від тво рю ю ча”.

Що до гро шо вої час ти ни ФЖЗ, то слід від зна чи ти, що со ці о ло гію, як і еко но мі ку,
без пе реч но ці ка вить ве ли чи на до хо ду і фор ма йо го роз по ді лу. Про те най біль ше її 
ці ка вить спо сіб от ри ман ня до хо ду (законний, чес ний він чи ні), мета йо го ви ко рис -
тан ня, а та кож мо ти ви та кої ді яль нос ті лю ди ни. То му, роз гля да ю чи струк ту ру ФЖЗ
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у со ці о ло гіч но му ас пек ті, слід роз гля да ти всі ви ди до хо дів, пред став ле ні еко но міс та -
ми у гро шо вій час ти ні ФЖЗ. При цьо му сю ди слід до да ти й до хо ди, які сто су ють ся
су то ФЖЗ сім’ї і дже ре ла яких не пов’яза ні з тру до вою ді яль ніс тю (спад щи на, 
да ру ван ня ру хо мо го і не ру хо мо го май на, виг ра ші то що). Та кож пошире ним ви дом
до хо дів від нет ру до вої ді яль нос ті лю ди ни мо же бу ти ви ко рис тан ня нею со ці аль них
зв’яз ків. Крім то го, до ці єї гру пи до хо дів важ ли во до да ти до хо ди на се лен ня, от ри ма -
ні у ті ньо во му сек то рі еко но мі ки, на яв ність яких не мож ли во іг но ру ва ти, ад же во ни
справляють сут тє вий вплив на якість струк ту ри ФЖЗ.

Вра хо ву ю чи ви щеска за не, вва жа є мо, що з пог ля ду со ці о ло гії бу де до ціль но 
кла си фі ку ва ти усі пе ре лі че ні до хо ди гро шо вої час ти ни ФЖЗ за оз на кою дже ре ла
от ри ман ня до хо ду, а са ме: тру до ва ді яль ність, нет ру до ва ді яль ність, ті ньо вий сек тор
еко но мі ки.

Важ ли во та кож від зна чи ти, що при скла дан ні влас ної струк ту ри ФЖЗ на се лен -
ня та виз на чен ні її час тин у со ці о ло гіч но му ас пек ті ми вва жа є мо за до ціль не вра хо -
ву ва ти дос лід жу ва ні со ці о ло гі єю скла до ві ча су лю ди ни. Так, лю ди на ви ко рис то вує
час на трьох рів нях – фі зич но му, бі о ло гіч но му та со ці аль но му. Пер ші два рів ні
пов’яза ні з жит тє ді яль ніс тю лю ди ни як просто живої іс то ти, що не заз на ла ево лю ції.
З пог ля ду со ці о ло гії най більш ці ка вим є со ці аль ний час, що ха рак те ри зує люд ську
ді яль ність і со ці аль ні від но си ни під час сус піль них про це сів. З цьо го при во ду со ці о -
ло гія ви ді ляє та кі йо го го лов ні скла до ві: ро бо чий час, який лю ди на прис вя чує пра ці,
та не ро бо чий час, який лю ди на ви ко рис то вує на влас ний роз суд.

Не ро бо чий час, у свою чер гу, по ді ля єть ся на час, пов’яза ний з до маш ньою пра -
цею і по бу то ви ми спра ва ми, і час, спря мо ва ний на за до во лен ня фі зі о ло гіч них пот реб
(сон, спо жи ван ня їжі то що), та віль ний час.

Віль ний час – скла до ва со ці аль но го ча су, звіль не на від ви роб ни чих та по бу то вих
справ, яка охоп лює сфе ру віль ної ді яль нос ті лю ди ни. Осо бис тий віль ний час є в роз -
по ряд жен ні кож ної лю ди ни і ви ко рис то ву єть ся нею від по від но до ін ди ві ду аль них
на хи лів, пот реб, ін те ре сів, а та кож мож ли вос тей, які на дає їй сус пільс тво. Нап рик -
лад, це мо жуть бу ти та кі ви ди за нять, як ін ди ві ду аль не спо жи ван ня куль ту ри 
(чи тан ня книг, жур на лів, га зет, слу хан ня ра діо, пе рег ляд те ле пе ре дач то що); пуб ліч -
но! ви до вищ не спо жи ван ня куль ту ри (від ві ду ван ня те ат рів, кі но, кон цер тів, му зе їв,
спор тив них ви до вищ то що) та ба га то ін шо го ро ду за нять [4, с. 259].

Та ким чи ном, згід но з на ве де ним роз по ді лом ча су мож на ска за ти, що на ту раль -
но! ре чо ву і гро шо ву час ти ну ФЖЗ лю ди на фор мує, ви ко рис то ву ю чи ро бо чий час, а
со ці аль но! відтворююча час ти ну во на на ко пи чує у не ро бо чий час, а особ ли во, у свій
віль ний час.

Зап ро по но ва на на ми струк ту ра ФЖЗ у со ці о ло гіч но му ас пек ті схе ма тич но зоб -
ра же на на ри с. 1.

Слід заз на чи ти, що кож ний із еле мен тів усіх трьох час тин ФЖЗ (на ту раль но!
ре чо вої, гро шо вої і со ці аль но! від тво рю ю чої) ві діг рає важ ли ву роль у ста нов лен ні
осо бис тос ті та на бут ті нею ро лей у сус пільс тві. У наш час вив чен ню скла до вих на ту -
раль но! ре чо вої і гро шо вої час ти ни ФЖЗ со ці о ло га ми та еко но міс та ми при ді ле но
на ба га то біль ше ува ги, ніж скла до вим тре тьої час ти ни. 

9



СОЦІОЛОГІЯ

10

Р
ис

. 1
. С

тр
ук

ту
ра

 ф
он

ду
 ж

ит
тє

ви
х 

за
со

бі
в 

у 
со

ці
ол

ог
іч

но
м

у 
ас

пе
кт

і



То му ви ни кає пот ре ба у де таль но му дос лід жен ні тре тьої, зап ро по но ва ної на ми,
час ти ни ФЖЗ, що за со ці о ло гіч ним під хо дом здій снює най біль ший вплив на фор му -
ван ня лю ди ни як осо бис тос ті, її від тво рен ня, в за леж нос ті від чо го ми наз ва ли її “со -
ці аль но! відтворююча час ти на ФЖЗ”.

До скла ду ці єї час ти ни ФЖЗ від не се мо та кі пос лу ги: пос лу ги ос ві ти і куль тур -
но! ос віт ніх ус та нов, пос лу ги всес віт ньої ме ре жі Ін тер нет і мо біль но го зв’яз ку, пос лу -
ги з охо ро ни здо ров’я, по бу то ві пос лу ги, пос лу ги тран спор ту і зв’яз ку.

Пер шою роз гля не мо пос лу гу, яка яв ляє со бою от ри ман ня лю ди ною ос ві ти. 
Се ред усіх со ці аль них пос луг ос ві та, на наш пог ляд, має най більш ва го ме зна чен ня
для фор му ван ня осо бис тос ті, ад же чим ви ще рі вень ос ві ти, тим ви ще її со ці аль ний
ста тус, тим біль ше шан сів пра цев лаш ту ван ня, са мо ре а лі за ції, тим більш обґ рун то ва -
ною є са мо по ва га. Та ким чи ном, ос ві та ак тив но бере участь у про це сах со ці аль ної 
ди фе рен ці а ції. Крім то го, ре зуль та та ми ос ві ти лю ди на ко рис ту єть ся як уп ро довж
сво го пов сяк ден но го жит тя, так і в про це сі про фе сій ної ді яль нос ті.

У со ці о ло гії іс нує ба га то те о рій, які по! різ но му став лять ся до по нят тя ос ві ти.
Так, із фун кці о на ліст ської точ ки зо ру, ос ві та – ра ці о наль ний спо сіб роз по ді лу лю дей
від по від но до їх здіб нос тей, ко ли най здіб ні ші й на йак тив ні ші лю ди по сі да ють ви щі
по са ди. Пред став ни ки цьо го нап ря му вва жа ють, що сис те ма ос ві ти спри яє ство рен -
ню рів них мож ли вос тей і спри ят ли вих умов для вис хід ної мо біль нос ті, що в зак ла -
дах ос ві ти оці ню ють лю дей на ос но ві їхніх до сяг нень, нез ва жа ю чи на кла со ву на леж -
ність, ра су і стать то що.

Згід но з те о рі єю люд сько го ка пі та лу, ос ві та – це ка пі та лов кла ден ня в тих, хто
нав ча єть ся. Як і всі ка пі та лов кла ден ня, в май бут ньо му во но при не се при бу ток. 
На ос но ві цьо го обґ рун то ву єть ся не рів ність до рос лих лю дей, яка зу мов лю єть ся кіль -
кіс тю і ти пом “ка пі та лов кла день”, ін вес то ва них у їх ос ві ту. Та ким чи ном, вип рав до -
ву єть ся не рів ність між людь ми, ос кіль ки сус пільс тво здій сни ло різ ні вит ра ти на їх
під го тов ку до різ них ви дів ді яль нос ті. Ви на го ро ди від по ві да ють ка пі та лов кла ден -
ням [4, с. 188]. Як ба чи мо, у цій те о рії мо ва йде про сво є рід ний кре дит, який 
сус пільс тво на дає лю ди ні для от ри ман ня нею ос ві ти.

Як уже заз на ча лося ра ні ше, еко но мі ка роз гля дає от ри ман ня ос ві ти як пос лу гу
ра зо во го ви ко рис тан ня. Про те це твер джен ня су пе ре чить не тіль ки пог ля дам со ці о -
ло гії, а й іс то рії, ос кіль ки ідеї все о сяж ної ос ві ти і пос тій но го нав чан ня за ро ди лись ще
на ран ніх ста ді ях роз вит ку людс тва. Так, на по чат ку XVII ст. Я.А. Ко мен ський пи сав:
“Усе жит тя є шко лою для кож ної лю ди ни. Лю ди ні у будь! яко му ві ці приз на че но вчи -
тись”. Су час ний зміст ці єї дум ки був сфор му льо ва ний на по чат ку 70!х рр. ми ну ло го
сто літ тя, хо ча сам тер мін “ос ві та про тя гом усьо го жит тя” з’явив ся в 1960!і рр. під час
дис ку сій, що про хо ди ли в ЮНЕС КО з при во ду май бут ньо го роз вит ку ос ві ти до рос -
лих. По ло жен ня в до ку мен тах ЮНЕС КО бу ли по діб ни ми до дум ки XVII ст.: 
“Лю ди ні у будь! я ко му ві ці приз на че но вчи тись, при чо му у неї мета нав чан ня і є
метою жит тя” [5, 429].

Про те справ жньо го виз нан ня ідеї все о сяж ної і пос тій ної ос ві ти заз на ли ли ше
нап ри кін ці XX ст. зав дя ки спри ят ли во му роз вит ку тен ден цій та по дій у більш ши ро -
ко му по лі тич но му, еко но міч но му і со ці о куль тур но му кон тек сті. Тер мін “не пе рер вна
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ос ві та” як “ос ві та про тя гом усьо го жит тя” і “нав чан ня про тя гом усьо го жит тя” став
пря мим ві доб ра жен ням на дії сус пільс тва на ос ві ту як за по ру ку ви хо ду із кри зи люд -
ської ци ви лі за ції.

У со ці о ло гії дос лід жен ня по нят тя ос ві ти заз ви чай пов’язу ють із по нят тя ми
“знан ня” і “ви хо ван ня”. Як що знан ня роз гля да ють як пев ний ре сурс, над бан ня 
осо бис тос ті, то про цес ос ві ти яв ляє со бою тран сля цій ний, ство рю ю чий знан ня 
ме ха нізм. Під ос ві тою ро зу мі ють са ме ме ха нізм “пе рет во рен ня”, “ут во рен ня” осо бис -
тос ті, фор му ван ня все більш дос ко на ло го її об ра зу, згід но з гер ме нев тич ною трак тов -
кою сло ва “ос ві та”. Про те фун кції сис те ми ос ві ти ні ко ли не ви чер пу ва лися ли ше 
пе ре да чею знан ня. За без пе чу ю чи лю ди нот вор чу фун кцію, ос ві та зав жди тіс но
пов’яза на з ви хо ван ням. 

От же, ос ві та – це про цес і ре зуль тат фор му ван ня осо бис тос ті, її удос ко на лен ня
за ак тив ної по зи ції са мої осо бис тос ті, яка сві до мо і ра ці о наль но ор га ні зо ва на, то му і
бу ду єть ся тра ди цій но, спи ра ю чись на нав чан ня, а по тім на ви хо ван ня. Ви хо ван ня ж
ле жить біль ше в ір ра ці о наль ній, емо цій ній сфе рі, че рез що асо ці ю єть ся із со ці аль ни -
ми сте ре о ти па ми, тра ди ці я ми, мо раль но! е тич ни ми під ва ли на ми [6, с. 397].

Про те за інс ти ту та ми ос ві ти за галь но виз на но зак рі пи лись фун кції не тіль ки нав -
чан ня та ви хо ван ня, а й со ці а лі за ції. Ви хо ван ня є про від ним і виз на чаль ним на ча лом
со ці а лі за ції, фор му ван ня сві до мос ті, все біч но роз ви ну тої осо би. Со ці а лі за ція пе ред -
ба чає про цес різ но біч но го піз нан ня лю ди ною нав ко лиш ньої дій снос ті, ово ло дін ня
на ви ка ми ін ди ві ду аль ної і ко лек тив ної пра ці і твор чос ті, що вклю чає со ці аль но -
пси хо ло гіч ні ме ха ніз ми, з до по мо гою яких до ся га єть ся за лу чен ня ін ди ві да до люд -
ської куль ту ри [7, с. 490].

Сьо год ні ви ща шко ла в Ук ра ї ні сти ка єть ся з ба гать ма проб ле ма ми. Так, ду же 
ак ту аль ною є проб ле ма дот ри ман ня прин ци пу со ці аль ної спра вед ли вос ті, ко ли сум -
нів ним, на віть для та ла но ви тих і пер спек тив них стар шок лас ни ків, за ли ша ють ся
вступ до вищого навчального закладу і нав чан ня на бюд жет них міс цях (особ ли во у
прес тиж них зак ла дах).

Це від бу ва єть ся внас лі док то го, що пра во на от ри ман ня ос ві ти пе ре важ но виз на -
ча єть ся рам ка ми іє рар хі зо ва ної (за май но вим і ста тус ним прин ци па ми) сис те ми 
[8, с. 318], ос кіль ки у на шій кра ї ні ди фе рен ці а ція навчальних зак ла дів і ди фе рен ці а -
ція їх сту ден тів час то спри яє со ці аль ній се лек ції за ма те рі аль ни ми мож ли вос тя ми
бать ків [9, с. 322]. На до да чу до цьо го, за раз спос те рі га єть ся тен ден ція ско ро чен ня
дер жа вою бюд жет них місць в ук ра їн ських ВНЗ. 

Да ну проб ле му мож на ви рі ши ти за до по мо гою кре ди ту ван ня, що мо же до по мог -
ти лю дям, які не ма ють мож ли вос ті вчи тися на бюд жет ній ос но ві (з різ них при чин),
от ри ма ти ос ві ту в будь! я ко му ВНЗ на біль ш!менш дос туп них умо ва х. 

Вза га лі, по я ва плат ної ос ві ти в Ук ра ї ні обу мов ле на ря дом об’єк тив них фак то рів,
перш за все, на яв ніс тю пла тос про мож но го по пи ту на неї. У роз ви ну тих кра ї нах при -
ват на ос ві та вис ту пає не від’єм ною час ткою ос віт ньо го рин ку, зай ма ю чи в ньо му
свою ні шу, від мін ну від ті єї, яку зай ма ють дер жав ні навчальні зак ла ди [8, с. 319].

Ди вер си фі ко ва ність сис те ми ос ві ти, ра зом із гнуч кою прак ти кою на дан ня абі ту -
рі єн там кре ди тів, ро бить мож ли вим дос туп до ви щих навчальних зак ла дів знач ної
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час ти ни мо ло ді. Та кре ди ту ван ню не під си лу пов ніс тю розв’яза ти проб ле му со ці аль -
ної спра вед ли вос ті. Пов не вста нов лен ня со ці аль ної спра вед ли вос ті мож ли ве ли ше в
ра зі про ве ден ня дер жа вою від по від них за хо дів.

Слід відзначити той факт, що в наш час важ ли вою є ос ві та, яку лю ди от ри му ють
по за сті на ми нав чаль них зак ла дів. Ад же не  мож на не вра хо ву ва ти впли ву на ос ві ту
за со бів ма со вої ін фор ма ції, ху дож ньої лі те ра ту ри і на віть різ но ма ніт но го спіл ку ван -
ня, по до ро жей, ко ла дру зів та ін. 

От же, ос ві та де да лі біль ше на бу ває рис віль но го роз вит ку лю ди ни, і на віть уяв -
лен ня про про фе сі о на лізм пос ту по во ево лю ці о нує, на бу ває фор ми ши ро кої ос ві че -
нос ті особистості, що віль но орі єн ту єть ся в ба га тьох га лу зях знань і куль ту ри 
[7, с. 349].

Рі вень ос ві ти – мі ра ци ві лі за ції і куль ту ри будь! я ко го сус пільс тва, важ ли вий по -
каз ник йо го прог ре сив но го роз вит ку. Але за до воль ни ти со ці аль ні пот ре би, під три -
му ва ти сус піль ний прог рес мож ли во, тіль ки ос во їв ши ба га ту спад щи ну куль ту ри.
Зас во єн ня людь ми дос ві ду, най знач ні ших до сяг нень куль ту ри – це не тіль ки ме та і
зав дан ня ос ві ти, але і всіх форм куль тур ної ді яль нос ті [7, с. 498]. 

То му да лі роз гля не мо нас туп ну скла до ву со ці аль но! об слу го ву ю чої час ти ни
ФЖЗ – на дан ня пос луг куль тур но! ос віт ні ми ус та но ва ми лю ди ні, від ві ду ван ня яких
ра зом із нав чаль ни ми зак ла да ми за без пе чує їй різ но біч ний роз ви ток як осо бис тос ті.
Перш ніж де таль ні ше дос лі ди ти це пи тан ня, вив чи мо спо чат ку сут ність са мо го по -
нят тя “куль ту ра” у со ці о ло гіч но му ас пек ті.

Куль ту ра – це со ці аль ний ме ха нізм вза є мо дії (за со би, спо со би, зраз ки вза є мо дії)
осо бис тос ті, спіль но ти із се ре до ви щем іс ну ван ня (при род ним та со ці аль ним), які за -
без пе чу ють пе ре да чу дос ві ду та роз ви ток пе рет во рю ю чої ді яль нос ті. Куль ту ра – це
цін нос ті, пе ре ко нан ня, зраз ки, нор ми по ве дін ки, при та ман ні пев ній со ці аль ній 
гру пі, пев но му сус пільс тву. Тоб то куль ту рою є не са мі по со бі цін нос ті, нор ми, 
а цін нос ті, нор ми осо би, що за без пе чу ють ді яль ність та її роз ви ток [4, с. 202–203].

Як заз на ча ло ся ра ні ше, на бут тя лю ди ною куль тур них якос тей, за до во лен ня 
пев них куль тур них пот реб від бу ва єть ся у про це сі здій снен ня нею різ них ви дів 
ді яль нос ті – праці, от ри ман ня ос ві ти то що. Та особ ли вої ува ги зас лу го вує ді яль ність
лю ди ни у час, віль ний від ро бо ти і нав чан ня, ко ли во на має мож ли вість від ві ду ва ти
те ат ри, кі но, кон цер ти, му зеї, спор тив ні зма ган ня то що. Ад же са ме у цей пе рі од фор -
му ють ся сві тог ляд ні орі єн та ції, ду хов ні пот ре би, на род жу єть ся со ці аль на ак тив -
ність, по лі тич на ло яль ність, пов сяк ден на мен таль ність та ін. Віль ний час до по ма гає
лю ди ні на бу ти вищу якість жит тя, виробити йо го особ ли вий спо сіб, на пов нити 
зміс том, що не зво дить ся до за до во лен ня еле мен тар них пот реб.

У за леж нос ті від то го, як лю ди на ви ко рис то вує свій віль ний час, пе ре важ но 
і за ле жить рі вень роз вит ку її осо бис тої куль ту ри, який п ря мо за ле жить від спо со бу
ви ко рис тан ня віль но го ча су, нап рик лад: за до во лен ня ду хов них пот реб у твор чос ті;
по шук роз ваг; при ді лен ня ча су до мів ці, сім’ї, ді тям; за нят тя спор том; ви ко нан ня 
гро мад ської ро бо ти; прид бан ня ма те рі аль них благ; за нят тя ан тиг ро мад сько го ха рак -
те ру (пи яц тво, вжи ван ня нар ко ти ків) то що. То му ду же важ ли вим є ра ці о наль не ви -
ко рис тан ня віль но го ча су як по єд нан ня ви дів за нять, їх ак тив них і па сив них форм,
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яке на йе фек тив ні ше впли ває на осо бис тість, роз ви ток її сут нос ті, фі зич ної, емо цій -
ної, ін те лек ту аль ної сфер жит тє ді яль нос ті.

У су час них умо вах віль ний час, доз віл ля стає за галь но дос туп ною куль тур ною
цін ніс тю. Бу ду чи про ти леж ніс тю про фе сій ної ді яль нос ті, доз віл ля стає особ ли вою
цін ніс тю жит тя лю ди ни. Так, у те о рії ко му ні ка ції ні мець ко го со ці о ло га Ю. Га бер ма -
са виз на ча єть ся, що “…лю ди на вис ту пає спо жи ва чем доз віл ля. Ко му ні ка ція – за сіб
за хис ту спо жи ва ча, не що ін ше, як за сіб за без пе чен ня без пе рер внос ті ви роб ни чо го
про це су. Еко но міч на ор га ні за ція сфе ри віль но го ча су, тоб то ство рен ня ін дус трії доз -
віл ля, пе рет во рен ня сфе ри віль ної в особ ли вий со ці аль ний інс ти тут – інс ти тут 
сус піль них сво бод” [7, с. 346].

Се ред де я ких віт чиз ня них со ці о ло гів [10, с. 387] іс нує дум ка, що віль ний час,
доз віл ля пе рес тає бу ти прос тою ком пен са ці єю пра ці, стає не об хід ніс тю, пе рет во рю -
єть ся на “не за леж ну змін ну”, “сенс ево лю ції роз ви не них ін дус трі аль них сус пільств”.
Пра ця ж пе рес тає бу ти “пер шою жит тє вою пот ре бою” і стає ли ше за со бом для са мо -
ре а лі за ції ін ди ві да, яка здій сню єть ся са ме в доз віль ній ді яль нос ті, на да ю чи їй со ці -
аль но го зна чен ня та са мо цін нос ті. На наш пог ляд, у цих твер джен нях спра вед ли во
на го ло шу єть ся на зрос тан ні ро лі віль но го ча су для лю ди ни внас лі док йо го впли ву на
рі вень її роз вит ку як чле на сус пільс тва, про те змен шу ва ти ва го мість пра ці не вар то,
ад же во на є ос нов ним за со бом на пов нен ня ФЖЗ.

Та ким чи ном, го во ря чи про ко рис ність від ві ду ван ня лю ди ною різ но ма ніт них
куль тур но! ос віт ніх зак ла дів, що до по ма га ють їй на бу ти куль тур них якос тей, слід
від зна чи ти, що куль ту ра фор мує пот ре би та ін те ре си осо би, а в ос та точ но му під сум -
ку – пев ний тип осо бис тос ті.

Нас туп ною скла до вою со ці аль но! відтворюючої час ти ни ФЖЗ, роль якої в жит -
ті лю дей за ос тан ні ро ки зрос тає швид ки ми тем па ми, є пос лу ги гло баль ної ме ре жі
Ін тер нет. По пу ляр нос ті Ін тер нет на був зав дя ки то му, що йо му вда ло ся ні би стис ну -
ти прос тір і час, зро би ти про зо ри ми кор до ни, на дав змо гу вста нов лю ва ти кон так ти
між людь ми у різ них точ ках зем ної ку лі. Ство ре ний як ко му ні ка тив на сис те ма, Ін -
тер нет став но вою фор мою спіл ку ван ня між людь ми.

Слід заз на чи ти, що ме ре жа Ін тер нет є не тіль ки швид ким спо со бом спіл ку ван ня
між людь ми, а й зруч ним і ко рис ним, ду же зміс тов ним дже ре лом ін фор ма ції різ но го
ха рак те ру. Ад же лю ди на має мож ли вість, не док ла да ю чи ні я ких фі зич них зу силь, не
вит ра ча ю чи ча су на по до ро жі до біб лі о те ки, знай ти будь! я ку пот ріб ну їй ін фор ма цію
в Ін тер не ті. Крім цьо го, іс нує ще без ліч пос луг, які ста ли мож ли ви ми зав дя ки впро -
вад жен ню ці єї всес віт ньої ме ре жі. І всі во ни є не менш ва го ми ми для за без пе чен ня
жит тє ді яль нос ті лю ди ни.

Про те, по ряд із не за пе реч ни ми пе ре ва га ми вклю че нос ті у сві то ву ін фор ма цій ну
ме ре жу, важ ли во ус ві до ми ти со ці аль ні ри зи ки та со ці аль но! пси хо ло гіч ні нас лід ки
ці єї вклю че нос ті як для со ці у му в ці ло му, так і для ок ре мої осо бис тос ті зок ре ма. 
Ад же ця фор ма спіл ку ван ня має ду же важ ли ву особ ли вість: во на мо же не тіль ки 
змі ню ва ти зміст спіл ку ван ня, а ще й справ ля ти сер йоз ний вплив на учас ни ків ко му -
ні ка цій но го про це су [11, с. 244]. Час то це про яв ля єть ся в то му, що у лю дей внас лі док
спіл ку ван ня із ши ро ким ко лом вір ту аль них спів бе сід ни ків змі ню ють ся ін те ре си,

СОЦІОЛОГІЯ

14



прі о ри те ти і, на віть, жит тє ва по зи ція. Та кі змі ни в лю ди ні мо жуть приз вес ти до пос -
лаб лен ня її ло каль них со ці аль них зв’яз ків, тоб то до втра ти лю ди ною ін те ре су спіл -
ку ван ня зі сво їм близь ким ото чен ням (ро ди ча ми, дру зя ми, зна йо ми ми). До то го ж,
за мі на без по се ред ньої мі жо со бис тіс ної ко му ні ка ції спіл ку ван ням з ін фор ма цій ною
ма ши ною ба га то в чо му поз бав ляє лю ди ну її мо раль но! цін ніс но го на ча ла.

Крім то го, де я ких су час них віт чиз ня них со ці о ло гів [11, с. 245] тур бує ви ник нен -
ня ра зом із ме ре жею Ін тер нет но во го ви ду со ці аль ної не рів нос ті – ін фор ма цій ної,
зас но ва ної на прин ци пі за лу чен ня до сві ту су час них тех но ло гій, яка ви ни кає між 
ін ди ві да ми, со ці аль ни ми гру па ми і на віть кра ї на ми. Різ ни ця у фі нан со вих мож ли -
вос тях лю дей спри чи няє не рів ність між ти ми, хто во ло діє тех ніч ни ми за со ба ми чи
знан ня ми для от ри ман ня не об хід ної, дос то вір ної та пов ної ін фор ма ції, і ти ми, 
у ко го та кі мож ли вос ті від сут ні [6, с. 17; 12, с. 270]. Як наслідок, ве ли ка час ти на 
на се лен ня не має дос ту пу до су час них за со бів зв’яз ку, втра чає про фе сій ну кон ку рен -
тос про мож ність.

От же, вплив про це су ін фор ма ти за ції на фор му ван ня лю ди ни як чле на сус пільс -
тва є різ но біч ним: з од но го бо ку, це мож ли вість на ла год жен ня кон так тів із людь ми
усьо го сві ту, з ін шо го – фор му єть ся но вий стиль жит тя, ко ли комп’ютер для лю ди ни
стає ці ка ві шим за ін ших лю дей, з’яв ля ють ся со ці аль ні ри зи ки. Та нез ва жа ю чи на ці
не га тив ні мо мен ти, зав дя ки всес віт ній ін фор ма цій ній ме ре жі Ін тер нет, як і зав дя ки
ос ві ті, куль тур но! ма со вим зак ла дам, лю ди на роз ви ва єть ся як осо бис тість, від бу ва -
єть ся про цес її со ці а лі за ції.

Ана ло гіч ний вплив на фор му ван ня осо бис тос ті лю ди ни здій сню ють пос лу ги мо -
біль но го зв’яз ку. Зав дя ки по я ві ве ли кої кіль кос ті опе ра то рів мо біль но го зв’яз ку цей
вид пос луг на Ук ра ї ні є до сить дос туп ним. То му сьо год ні вже кож на дру га лю ди на
(вклю ча ю чи на віть ді тей) має мож ли вість спіл ку ван ня з ін ши ми чле на ми сус пільс -
тва не за леж но від міс ця їх роз та шу ван ня.

Ос тан ні  пос лу ги, які ми роз гля не мо у скла ді со ці аль но! відтворюючої час ти ни
ФЖЗ, – це пос лу ги охо ро ни здо ров’я, тран спор ту і зв’яз ку, по бу то ві пос лу ги. Особ -
ли віс тю пе ре лі че них пос луг є те, що сут тє во го впли ву на лю ди ну як осо бис тість во -
ни не здій сню ють. Про те ці пос лу ги вис ту па ють важ ли вим по каз ни ком 
рів ня і якос ті жит тя лю ди ни, її доб ро бу ту. Так скла ло ся в су час них умо вах, що зав -
дя ки сво їм фі нан со вим мож ли вос тям лю ди на мо же оби ра ти прес тиж ний ме дич ний
зак лад, вид тран спор ту та спектр по бу то вих пос луг.

Слід від мі ти ти, що гро шо ва час ти на ФЖЗ мо же пе рет во рю ва тись у на ту раль -
но! ре чо ву, (нап рик лад, як що за ро біт ну пла ту вит ра че но на ку пів лю про дук тів хар чу -
ван ня, по бу то вої тех ні ки то що). Але та ке пе рет во рен ня не є обов’яз ко вим, ос кіль ки
ін ко ли гро шо ва час ти на ФЖЗ або за ли ша єть ся у то му ж виг ля ді і не змі нює свій
роз мір (нап рик лад, ко ли ро ди на ви рі ши ла збе рі га ти за роб ле ні гро ші вдо ма), або 
пе рет во рю єть ся на ін ший вид гро шо во го до хо ду у струк ту рі сі мей но го ФЖЗ 
(нап рик лад, ко ли ро ди на от ри мує до хід від гро шей, пок ла де них на де по зит).

Струк ту ра ФЖЗ на се лен ня, і сім’ї зок ре ма, є важ ли вим по каз ни ком рів ня її доб -
ро бу ту, за до во лен ня най важ ли ві ших пот реб. Про те зрос тан ня до хо дів сім’ї не тіль ки
ве де до пов ні шо го за до во лен ня її пот реб, а й змі нює струк ту ру нап ря мів і пе ре ваг 
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ви ко рис тан ня сі мей них до хо дів. При цьо му ви яв ля ють ся де я кі важ ли ві за ко но мір -
нос ті цьо го про це су. Так, хар чу ван ня у струк ту рі сі мей них до хо дів зай має од не з 
най важ ли ві ших місць. Змен шен ня час тки вит рат на цю стат тю є по зи тив ною тен ден -
ці єю, що зас від чує під ви щен ня жит тє во го рів ня на се лен ня. По яс ню єть ся це тим, 
що ви дат ки на хар чу ван ня є не об хід ною ос но вою фі зі о ло гіч ного іс ну ван ня лю ди ни,
виз на ча ють ся тра ди цій ни ми сі мей ни ми пот ре ба ми на се лен ня і що най мен ше під да -
ють ся ско ро чен ню. Лю ди на еко но мить на хар чу ван ні в ос тан ню чер гу, ко ли всі ін ші
ре сур си вже ви чер па но. Роз ви ток ви роб ниц тва, зрос тан ня ба гатс тва сус пільс тва і
йо го чле нів зу мов лю ють збіль шен ня за о щад жень і наг ро мад жень, які ви ко рис то ву -
ють ся для по ліп шен ня йо го доб ро бу ту.

Нап ри кін ці дос лід жен ня скла де ної на ми струк ту ри ФЖЗ, мож на зро би ти вис -
но вок, що усі три її скла до ві впли ва ють на фор му ван ня лю ди ни як осо бис тос ті. 
Про те у струк ту рі ФЖЗ най біль ше спри ян ня від тво рен ню со ці аль ної сут нос ті 
лю ди ни здій сню ють скла до ві зап ро по но ва ної на ми тре тьої час ти ни ФЖЗ – со ці аль -
но! від тво рю ю чої, ад же во ни вис ту па ють за по ру кою от ри ман ня нею гід но го міс ця у
сус пільс тві. Крім то го, на ве де не на по чат ку ці єї стат ті влас не оз на чен ня ФЖЗ є 
вір ним, ос кіль ки під твер джує на ше при пу щен ня про те, що ФЖЗ є не тіль ки еко но -
міч ною, а ще й со ці о ло гіч ною ка те го рі єю.
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