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Реґіональ но-кон фесійні ас пек ти суспільно-
політич но го жит тя су час ної Украї ни в дзер калі
ме то до логії мо де лю ван ня струк тур ни ми
рівнян ня ми

Анотація

У статті здійсне но спро бу роз роб лен ня ба га торівне вої мо делі од но час но го
впли ву ме режі фак торів на гро ма дя нську ак тивність, що вклю чає реґіональні
та кон фесійні чин ни ки. Зас то су ван ня ме то до логії мо де лю ван ня струк тур ни -
ми рівнян ня ми умож лив лює пе ревірку гіпо тез, на бли же них до ре аль них форм
організації суспільно-політич но го жит тя су час ної Украї ни в реґіональ но му та
кон фесійно му ас пек тах.
Фор му лю ван ня гіпо тез досліджен ня здійсне но за ре зуль та та ми фо кус-гру по -
вих дис кусій, про ве де них у рам ках кон фесійних се ре до вищ од но го реґіону, а їх пе -
ревірка — із ви ко рис тан ням да них ста тис тич но го соціологічно го досліджен ня.
Зас то су ван ня ме то до логії мо де лю ван ня струк тур ни ми рівнян ня ми на за галь -
но му рівні ма си ву да них умож ли ви ло ко нстру ю ван ня ста тис тич но надійної
мо делі підпо ряд ку ван ня прак тик лю дей в суспільно-політичній сфері кілька -
рівневій ме режі пред ик торів: ціннісні орієнтації як на й за гальніший рівень; за -
гальні на ста но ви щодо того, як має бути організо ва не суспільне жит тя (се -
редній рівень); го товність до ко нструк тив ної політич ної ак тив ності (ни жчий
рівень).
Досліджен ня де мо нструє низ ь кий рівень вклю чен ня пред став ників досліджу ва -
них груп спос те ре жен ня в суспільно-політич не жит тя су час но го укр аїнсько го
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суспільства; вод но час вплив реґіональ но-кон фесійно го чин ни ка не є явно ви ра -
же ним. При цьо му кон фесійний чин ник має зна чен ня тільки для відда ле них від
цен тру реґіонів, а реґіоналізм ви яв ляється в особ ли во му ста тусі міста Києва
як сто лич но го цен тру в кон тексті досліджу ва них за леж нос тей. Віднос на та
кон стек сту аль на сила впли ву реґіональ них та кон фесійних чин ників на гро ма -
дя нську ак тивність лю дей фор мує пер спек ти ву для гар монізації соціаль них
відно син в Україні.

Клю чові сло ва: реґіон, кон фесія, суспільно-політич не жит тя, мо де лю ван ня
струк тур ни ми рівнян ня ми

Су час на Украї на, як і ба га то інших дер жав “но вої де мок ратії”, що ви ник -
ли на по чат ку 1990-х років, по ста ла пе ред не обхідністю фор му ва ти якісно
нові за са ди організації суспільно го жит тя. Цей про цес сьо годні не мож на на -
зва ти за вер ше ним. З од но го боку, після три ва ло го періоду зміщен ня  демо -
кратичних ціннос тей на пе ри ферію і витіснен ня їх ціннос тя ми віталь но го
ха рак те ру [Руч ка, 2002: c. 181–185] в нашій країні ми спос терігаємо нову
тен денцію, яка ви ра жається у го тов ності до ко нструк тив ної політич ної
діяль ності для за хис ту де мок ра тич них за во ю вань. З іншо го боку, має місце
не прий нят тя час ти ною на се лен ня краї ни пе ре тво рень, що пе ре дба ча ють
лібе ралізацію суспільних відно син та ак тив не вклю чен ня гро ма дян в по -
літич не жит тя суспільства, орієнтацію на сво бо ду ви бо ру век то ра ціннісних
орієн тацій та по шу ку стра тегічних пар тнерів. Зок ре ма, за ли шається ак ту -
аль ним “тренд” у бік ідеї “силь ної руки”, здат ної “на вес ти лад” в суспільстві,
в яко му кри за і аномія ста нов лять постійне, май же “нор маль не” яви ще
[Дюр кгайм, 1998: c. 313].

Пос тає низ ка про блем но за гос тре них за пи тань. Зок ре ма: яки ми є сві то -
глядні і ціннісні на ста но ви укр аїнських гро ма дян, за лу че них у про це си су -
час них суспільних транс фор мацій? Яким є рівень їхньої політич ної ак тив -
ності? Чи за ле жить рівень суспільно-політич ної ак тив ності гро ма дян від
їхніх світог ляд них і ціннісних на ста нов? По шу ки відповіді на ці пи тан ня
мож на здійсню ва ти у різних те ма тич них (ет но куль тур ний, еко номічний,
 гео політич ний тощо) та ме то до логічних (якісні та кількісні ме то ди соціо ло -
гічних досліджень або їхня взаємодія, що пе ре дба чає ба га то вимірне мо де -
лю ван ня, зок ре ма, струк тур ни ми рівнян ня ми) кон тек стах.

Щодо те ма тич но го кон тек сту, то в цій публікації ми пла нуємо роз гля ну -
ти по ру шені пи тан ня у вимірі, який мож на умов но по зна чи ти як реґіональ -
но-кон фесійний. 

По-пер ше, про це си по стко муністич них пе ре тво рень в су час но му укр а -
їнсько му суспільстві по зна чені відчут ним впли вом реґіоналізму, знач ною
мірою ґрун то ва но го на розбіжнос тях в істо ричній спад щині різних реґіонів
Украї ни та реґіоналізації куль тур но го (етнічно го, мов но го, релігійно го)
чин ни ка. У реґіонах сфор му ва ли ся відмінні одна від од ної куль турні та
інсти туціональні мо делі й панує різне ро зуміння того, що є “суспільним бла -
гом”, тощо [Су сак, 2011: с. 386].
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По-дру ге, полікон фесійність і різно маніття релігійно го жит тя є однією з 
яс кра вих рис укр аїнсько го суспільства, де кон фесійна іден тифікація час то
суп ро вод жується при й нят тям тієї чи іншої по зиції в політичній бо ротьбі
або про сто в куль турній та релігійній кон ку ренції. Нерідко спос терігаємо
об’єднан ня політики із релігією, що при зво дить до сак ралізації політики й
навіть ство рен ня партій, що вно сять у свої на зви кон фесійні озна ки [Ря за -
но ва, 2002: с. 295]. 

По-третє, реґіональні та кон фесійні чин ни ки соціаль ної взаємодії пев -
ним чи ном по в’я зані між со бою. На сьо годні релігійно-кон фесійні відно си -
ни не ство рю ють не здо лан них міжреґіональ них бар’єрів, про те реґіональ -
ний аналіз си ту ації у релігійній сфері Украї ни ви яв ляє нині слабкі кон -
солідаційні мож ли вості цьо го чин ни ка. При цьо му політич на, на сам пе ред
елек то раль на ак тивність ет но національ них спільнот і груп у реґіональ но му
вимірі за ли шається різно век тор ною [Дністря нський, 2005].

Що сто сується ме то до логічно го кон тек сту, то тут маємо за зна чи ти,
що те о ре ти ко-ме то до логічна база досліджень реґіональ но-кон фесійних ас -
пектів суспільно го жит тя є дос тат ньо на пов не ною за ра ху нок на уко вих
праць, які утво рю ють три гру пи дже рел. По-пер ше, праці до слід ників- ре -
ґіоналістів, що пред став ля ють різно манітні підхо ди до ро зуміння при ро ди
реґіоналізму та фе но ме ну реґіону1. По-дру ге, досліджен ня соціологів ре -
лігії, де суспільно-релігійне жит тя роз гля дається як про цес взаємодії релігії
і суспільства, ха рак те рис ти ки яко го постійно зміню ють ся в пе ребігу су спіль -
но го роз вит ку, а релігія на кож но му етапі на бу ває відпо відно го ста ту су2.
По-третє, праці те о ре ти ко-ме то до логічно го ха рак те ру, зок ре ма, ті, що ви-
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1 Зок ре ма, є праці, які мо де лю ють реґіоналізм як об’єкт соціологічно го досліджен -
ня (О.Стегній, М.Чу ри лов та ін.); низ ка ав торів кон цеп ту алізу ють новітні фор ми  ре -
ґі оналізму (Дж.Скот, Ф.Сьо дер ба ум, Т.М.Шау, Л.В. Ла ген гов та ін.); є праці,  при свячені
взаємно му впли вові реґіоналізму та ґло балізму в су час но му світі (І.Ко но нов, В.Бо ро да -
чов, Д.То по льсков, Н.Ге нов, Р.Фавн, Д.Кіт та ін.); певні ав то ри  розгля да ють реґіоналізм
як полімас штаб ний фе но мен (Р.Скалі, Р.В.Джонс, А.Вар лай-Лак, Н.Робінсон, Б.Ро уз -
монд та ін.); деякі дослідни ки кон цеп ту алізу ють окре мо вирізнені чин ни ки, що фор му -
ють реґіоналізм (Й.Ге ре ра, М.Оберг, М.Сан дберг, Д.Арель, В.Хмель ко, В.Геслі, П.Ку -
бічек та ін.), зреш тою маємо ав торів, котрі роз гля да ють ре ґіоналізм як чин ник, що струк -
ту рує соціум на тлі інших чин ників, що організо ву ють функціону ван ня соціуму (О.Ма -
лан чук, А.Мел лер, Т.Кло бу кар, В.Райзінгер, В.Геслі та ін.).
2 Зок ре ма, є сис те ма по глядів, згідно з яки ми роль релігії в житті суспільства постійно
змен шується (Л.Фейєрбах, К.Маркс та його послідов ни ки); сюди ж мож на віднес ти і
теорії се ку ля ри зації (П.Берґер); є та кож су купність те о ре тич них підходів, спільним для
яких є на ма ган ня по яс ни ти зміни у суспільно му житті че рез зміни форм релігії — і не
лише на ранніх ета пах лю дсько го роз вит ку (Б.Маліно вський, Е.Тай лор, Дж.Фре зер та
ін.), а й на су час но му етапі (Р.Бел лах, М.Вол цер). Особ ли ву гру пу ста нов лять кон цепції,
в рам ках яких вив ча ють ся впли ви релігії на соціаль не та еко номічне жит тя в різних куль -
ту рах в кон тексті його ди фе ренціації, зок ре ма здійснюється аналіз релігії на пред мет
відповідності соціаль ним умо вам (Е.Дюр кгайм), ви яв ля ють ся ме ханізми по стсе ку ля ри -
зації (Ю.Ґабер мас), здійсню ють ся спро би по яс нен ня змін в соціаль них фор мах ор -
ганізації релігійно го жит тя (Г.Бе кер, М.Ве бер, Ж.Ле Гофф, Дж.М.Йнігер, Н.Лу манн,
Е.Трельч та ін.).



виз на ча ють за са ди ви ко рис тан ня мо де лю ван ня струк тур ни ми рівнян ня ми
при дослідженні соціаль них явищ і про цесів1.

Утім, з огля ду на ба га то вимірність взаємо за леж ності про цесів, які від -
бу ва ють ся в суспільно-політич но му житті, на пов нен ня дже рель ної бази
досліджень реґіональ но-кон фесійних ас пектів суспільно го жит тя є ві д нос -
ним і не знімає з по ряд ку ден но го за пи тань сто сов но по шу ку но вих до -
слідниць ких схем для роз в’я зан ня ком плек сних за вдань. Зок ре ма, для  су -
час ної Украї ни на да ний мо мент ак ту аль ною є по тре ба у по си ленні ана л i -
тич но го по тенціалу досліджень сис те ми соціаль них відно син за для “уник -
нен ня пас ток іде о логізації” фе но менів реґіону та релігії [Коз лов ский, 2007:
с. 168], на прик лад, за ра ху нок досліджен ня реґіональ но-кон фесійних ас -
пектів суспільно-політич но го жит тя за со ба ми мо де лю ван ня струк тур ни ми
рівнян ня ми як ком плек сної ме то до логії, спро мож ної вище вра ху ва ти озна -
чені ас пек ти.

Отже, мету цієї публікації вба чаємо в до дат ко во му тес ту ванні гно се о -
логічно го по тенціалу мо де лю ван ня струк тур ни ми рівнян ня ми для вив чен -
ня особ ли вос тей суспільно-політич ної ак тив ності пред став ників пев но го
соціуму в реґіональ но му та кон фесійно му вимірах. Зок ре ма, маємо намір
здійсни ти спро бу роз роб лен ня ба га торівне вої мо делі од но час но го впли ву
ме режі чин ників на суспільно-політич ну ак тивність пред став ників різних
релігійних кон фесій в су часній Україні, ев рис тичні мож ли вості якої були б
дос татніми для ви яв лен ня особ ли вос тей суспільно-політич ної ак тив ності
гро ма дян су час ної Украї ни в реґіональ но-кон фесійно му розрізі.

Eмпірич на база

Емпірич ну базу публікації ста нов лять ма теріали дослідниць ких про -
ектів, реалізо ва них за без по се ред ньою учас тю ав торів.

1. Ма теріали фо кус-гру по вих дис кусій (далі — ФГД), про ве де них у рам -
ках про ек ту “Соціокуль турні фак то ри політич но го ви бо ру Га ли чи ни (кон -
фесійний ас пект)”2 з ме тою ви яв лен ня особ ли вос тей соціаль но-політич них
орієнтацій меш канців міст у західно му реґіоні Украї ни — як ак тив но му і
різно манітно му в кон фесійно му плані. Ідеть ся про ма теріали вось ми ФГД,
про ве де них у се ре до ви щах хрис ти я нських кон фесій: пра вос лавні Київсько -
го патріар ха ту (УПЦ КП), пра вос лавні Мос ко всько го патріар ха ту (УПЦ
МП), гре ко-ка то ли ки (УГКЦ), про тес тан ти — Хрис ти я ни віри єван г ель -
ської (ХВЄ). На обох ета пах про ек ту фо кус-гру пові дис кусії про во ди лись
при близ но че рез рік після пре зи д ентських ви борів в Україні. У зв’яз ку з цим 
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1 Низ ка праць сто су ють ся за галь них при нципів і прак тик мо де лю ван ня струк тур ни ми 
рівнян ня ми (Д.Кра мер, Р.Клін, А.Нас ле дов, К.Т.Гау та ін.); деякі ав то ри зо се ре ди ли ува -
гу на мо де лю ванні ла тен тних змінних у струк тур них рівнян нях (О.Мітіна, А.Чор ний,
Т.Тео та ін.); деякі — роз ро би ли при нци пи не ре кур сив них мо де лей у струк тур них
рівнян нях (П.Пак стон, Дж.Р.Гіп, С.Мар кварт-П’ят та ін.).
2 Про ект було ви ко на но у 2001 та 2006 ро ках ла бо ра торією соціаль них досліджень
(внутрішній про ект) Цен тру підтрим ки при ват ної ініціати ви (Львів); ге ог рафія про ек ту: 
Львів, Кре ме нець, Ко ло мия, Дро го бич, Белз, Буськ.



мож на го во ри ти про де я ку схожість да но го досліджен ня з так зва ним по -
стви бор ним, яке, своєю чер гою, мож на роз гля да ти як підвид аксіологічно го. 
Мається на увазі, що об ид ва види досліджень ба зу ють ся на при нципі “стій -
кості” по глядів елек то ра ту, його стабільних ціннос тях та уста нов ках (остан -
ні, вва жається, час тко во мо жуть за зна ва ти впли ву зовнішніх чин ників на пе -
ре додні ви борів, тоді як після їх за вер шен ня “все стає на своє місце”) [Пет -
ров, 1998: с. 73–75]. При цьо му особ ли вою стабільністю ха рак те ри зується
елек то раль на по ведінка осіб зі сфор мо ва ною іде о логічною самоіден тифіка -
цією. А по за як будь-яка ідея по чи нає “пра цю ва ти”, коли стає еле мен том по -
всяк ден но го жит тя соціуму, кон соліду ю чи і спря мо ву ю чи по ведінку со -
ціаль них груп і спільнот [По по ва, 2000: с. 7–43], під іде о логією в цьо му ви -
пад ку ро зуміється при хильність до ідей, які відоб ра жа ють ся не тільки в
політич них по гля дах, а й у релігії, мо ралі, куль турі в цілому.

Ма теріали ФГД було ви ко рис та но для по пе ред ньо го вста нов лен ня ха -
рак те ру зв’язків по каз ників і чин ників, що їх фор му ють. Зок ре ма, було ви -
яв ле но певні за леж ності на ста нов на суспільно-політич ну ак тивність пред -
став ників окре мих кон фесійних се ре до вищ окре мо го реґіону від їхніх цін -
нісних орієнтацій, за галь них на ста нов щодо того, як має бути зор ганізо ва но
суспільне жит тя, та го тов ності до ко нструк тив ної політич ної ак тив ності. 

2. Ма теріали ста тис тич них опи ту вань, про ве де них у рам ках про ек ту
“Львів, До нецьк, Київ, Жи то мир, Хер сон: соціологічний аналіз гру по вих
іден тич нос тей та ієрархій суспільних ло яль нос тей”1. Ге не раль ни ми су куп -
нос тя ми про ек ту було виз на че но на се лен ня міст Льво ва, Жи то ми ра, Києва,
Хер со на та До нець ка у віці від 18 років і стар ших. Вибірки об ся гом 400 осіб в
кож но му з міст, які реп ре зен ту ють відповідні ге не ральні су куп ності, було
ско нстру йо ва но відповідно до квот за ха рак те рис ти ка ми віку, статі та рівня
освіти.

Ми вва жаємо, що вибір жи телів цих міст як об’єктів досліджен ня  до -
статньо обґрун то ва но відоб ра жає особ ли вості реґіоналізму су час но го укр а -
їнсько го суспільства. Для та ко го ви бо ру на шим пер шим ар гу мен том є те,
що в су час них умо вах гло балізації та роз вит ку но во го реґіоналізму міста та
ме га поліси ма ють де далі сильніший вплив на соціальні відно си ни як в окре -
мих реґіонах, так і на рівні краї ни / нації / ме га реґіону2. По-дру ге, кож не з
виб ра них міст є ак тив ним ком по нен том реґіональ ної струк ту ри су час ної
Украї ни, що сфор му ва ла ся під впли вом ком плек су чин ників. Київ є сто ли -
цею Украї ни та її найбільшим ме га полісом, роз та шо ва ним у цен тральній
час тині краї ни на Дніпрі. В етнічно му складі меш канців міста пе ре ва жа ють
українці, та кож там є пред став ни ки інших 130 етнічних груп, се ред яких пе -
ре ва жа ють росіяни, євреї та біло ру си. В кон тексті рідної та роз мов ної мови
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1 Про ект ви ко на но у бе резні–квітні 2010 року ка фед рою історії та теорії соціології
Львівсько го національ но го універ си те ту ім. Івана Фран ка, Інсти ту том соціаль них до -
сліджень Мічи га нсько го універ си те ту (США) та Прог ра мою досліджен ня су час ної іс -
торії Украї ни ім. Пет ра Яци ка.
2 Вик лад по зиції Міжна род но го цен тру для дослідників ім. Вуд ро Вільсо на (м. Ва шин -
гтон, О. К.) щодо зрос тан ня ролі міст в XX столітті див. на: http://www.scribd.com/doc/
115925297/The-Challenges-of-the-21st-Century-City-A-Wilson-Center-Policy-Brief.



Київ є дво мов ним (укр аїнсько-російським), а політичні пре фе ренції його
жи телів до волі час то відоб ра жа ють за галь но ук раїнські тен денції [Го ро вий,
2007: с. 117–134]. Міста Львів та До нецьк реп ре зен ту ють про ти лежні сто ро -
ни різно манітно го соціаль но-політич но го се ре до ви ща Украї ни. Львів роз -
та шо ва ний у західно му реґіоні краї ни, в де мог рафічній струк турі яко го
доміну ють украї но мовні українці та гре ко-ка то ли ки. До нецьк роз та шо ва -
ний у східно му реґіоні Украї ни, і для ньо го є ха рак тер ним доміну ван ня
російсько мов них українців та етнічних росіян, які при близ но на по ло ви ну є
вірни ми УПЦ МП та УПЦ КП. Відмінності між Льво вом і До нець ком за -
хоп лю ють прак тич но усі важ ливі чин ни ки, при сутні в су час но му укр аїн -
сько му суспільстві: особ ли вості етнічно го ото тож нен ня, національ на свідо -
мість, мова, релігія, за са ди соціаль ної мобілізації, став лен ня до ре форм і
рин ку, до дер жав но го устрою, до зовнішньо політич них орієнтацій краї ни
тощо [Clem, 1995]. Жи то мир та Хер сон є важ ли вими реґіональ ни ми цен тра -
ми в Центрі та на Півдні Украї ни відповідно. Жи то мир істо рич но є одним з
на й важ ливіших центрів по льської куль ту ри та римо-ка то ли циз му в цен т -
ральній Україні. В етнічній струк турі доміну ють українці, вод но час тре ти на 
жи телів міста є російсько мов ни ми1. Для елек то раль ної куль ту ри жи то ми -
рян ха рак тер не більш-менш зба лан со ва не співвідно шен ня кількості го ло -
сів, що їх відда ють пред став ни кам опо зиційних одна щодо од ної іде о логій
прак тич но на усіх ви бо рах2. Хер сон — важ ли вий реґіональ ний (по рто вий і
індустріаль ний) центр на Півдні Украї ни. В етнічній струк турі більшість
ста нов лять українці, вод но час у ко мунікації російська мова пе ре ва жає
над укр аїнською3. Політич на куль ту ра хер сонців є подібною до політич ної
куль ту ри жи то ми рян4.

У рам ках цієї публікації ми ви ко на ли порівняль ний аналіз рівня за леж -
ності суспільно-політич ної ак тив ності гро ма дян Украї ни від їхніх сві то -
гляд них і ціннісних на ста нов для на ступ них груп спос те ре жен ня: рес пон -
ден ти у м. Львові, вірні УПЦ КП; рес пон ден ти у м. До нець ку, вірні УПЦ КП; 
рес пон ден ти у м. Києві, вірні УПЦ КП; рес пон ден ти у м. Жи то мирі, вірні
УПЦ КП; рес пон ден ти у м. Хер соні, вірні УПЦ КП; рес пон ден ти у м. Львові, 
вірні УПЦ МП; рес пон ден ти у м. До нець ку, вірні УПЦ МП; рес пон ден ти у
м. Києві, вірні УПЦ МП; рес пон ден ти у м. Жи то мирі, вірні УПЦ МП; рес -
пон ден ти у м. Хер соні, вірні УПЦ МП. Ці гру пи спос те ре жен ня ми  визна -
чили із мірку вань за без пе чен ня дос тат ньої кількісної реп ре зен та тив ності
пред став ників релігійних кон фесій в кож но му з міст, у зв’яз ку з чим ви я ви -
ло ся мож ли вим здійсни ти порівняль ний аналіз тільки для двох релігійних
кон фесій — Укр аїнської пра вос лав ної цер кви Київсько го патріар ха ту та
Укр аїнської пра вос лав ної цер кви Мос ко всько го патріар ха ту (див. табл. 1).

32 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2015, 1

Окса на Іван ко ва-Сте цюк, Віктор Су сак

1 Докл. див.: Го лов не управління ста тис ти ки в Жи то мирській об ласті // 
http://www.stat.ic.zt.ua/.
2 Докл. див.: Цен траль на ви бор ча комісія // ://www.cvk.gov.ua/.
3 Докл. див.: Го лов не управління ста тис ти ки в Хер сонській об ласті // 
http://www.ks.ukrstat.gov.ua/.
4 Докл. див.: Цен траль на ви бор ча комісія // http://www.cvk.gov.ua/.



Таб ли ця 1

Роз поділ рес пон дентів опи ту ван ня “Львів, До нецьк, Київ, Жи то мир,
Хер сон: соціологічний аналіз гру по вих іден тич нос тей та ієрархій

суспільних ло яль нос тей” за містом постійно го про жи ван ня та
 належністю до релігійних кон фесій (n/%)

Релігійні кон фесії
Міста

Львів До нецьк Київ Жи то мир Хер сон

Укр аїнська пра вос лав на цер к ва
Київсько го патріар ха ту

104/
29,1

125/
47,3

139/
59,9

134/
42,9

156/
60,0

Укр аїнська пра вос лав на цер ква
Мос ко всько го патріар ха ту

25/
7,0

123/
46,6

69/
29,7

149/
47,8

93/
35,8

Укр аїнська ав то ке фаль на
 православна цер ква

8/
2,2

2/
0,8

6/
2,6

7/
2,2

2/
0,8

Укр аїнська гре ко-ка то лиць ка
цер ква

208/
58,1

11/
4,2

10/
4,3

17/
5,4

7/
2,7

Інші кон фесії 13/
3,6

3/
1,1

8/
3,5

5/
1,7

2/
0,7

За га лом 358/
100,0

264/
100,0

232/
100,0

312/
100,0

260/
100,0

Окрес ле ний вибір груп спос те ре жен ня ми виз на чи ли та кож як пер спек -
тив ний у плані мож ли вості соціологічно го аналізу реґіоналізму че рез ди хо -
томію “пе ри ферія — центр”, ото тож ню ю чи в цьо му ви пад ку по нят тя цен тру
і сто лиці та роз гля да ю чи пе ри ферію як фе но мен, що по сту по во втра чає на -
ша ру ван ня неґатив ності [Ко мо ва, 2014: с. 449–451] і може роз гля да ти ся
як та кий, що “про гре сує” і, взаємодіючи із цен тром, жи вить його [Піча, 2002:
с. 104]. 

Суспільно-релігійне жит тя в Україні:
ро бочі гіпо те зи щодо зв’язків по каз ників і чин ників, що їх
 формують, за ре зуль та та ми фо кус-гру по вих дис кусій

Роз гля да ю чи інтер пре тації учас ників ФГД, що пред став ля ють різні
кон фесійні се ре до ви ща, ми пер шою чер гою спро бу ва ли ви я ви ти свідчен ня,
які вка зу ють на став лен ня інфор мантів до тієї чи іншої фор ми суспільно го
ладу, що є одним із важ ли вих емпірич них по каз ників їхньо го політич но го
ви бо ру, а відтак ви я ви ти зв’яз ки між на лежністю індивідів до пев ної ре -
лігійної кон фесії і гро ма дя нською по зицією. Остан ня, згідно з на шою ана -
літич ною схе мою, яку було ви ве де но з ме то ди ки оціню ван ня при нципів
суспільно го ладу [Miszalska, 1993; Оссо вський, 2000]1, має ви яв ля ти ся у
свідчен нях, що вка зу ють на ото тож нен ня учас ни ка ми ФГД “хо ро шо го”
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1 Наз ва на ме то ди ка за без пе чує оцінку зна чу щості при нципів організації форм со -
ціаль но-еко номічно го та соціокуль тур но го устрою, зміст яких віддзер ка лює спе цифіку
лібе раль но-де мок ра тич ної vs то талітар ної мо делі організації суспільно го жит тя.



суспільно го ладу із уста ле ни ми ціннос тя ми лібе раль но-де мок ра тич ної
і део логії або, на впа ки, то талітар но го устрою. 

Свідчен ня учас ників ФГД в за галь них ри сах вка зу ють на на явність у
них сумнівів у тому, що де мок ратія, яка ви ра жається в діяль ності пев ної
сис те ми політич них інсти тутів, є дос татнім ґаран том нор маль но го де мок ра -
тич но го роз вит ку краї ни [На ум ки на, 1999: с. 87]. По над те, має місце пев на
при хильність інфор мантів до ціннос тей і при нципів організації соціуму “то -
талітар но го зраз ка”. Зок ре ма, мож на з ве ли кою мірою ймовірності при пус -
ти ти, що учас ни ки дис кусій хо чуть жити в суспільстві, де існує єдина силь на 
вла да, яка сама видає за ко ни і сте жить за їх ви ко нан ням; при цьо му в інте ре -
сах лю дей певні за ко ни (зок ре ма щодо сво бо ди совісті) мо жуть бути по ру -
шені. 

За у ва жи мо: в да но му ви пад ку аж ніяк не йдеть ся про орієнтації на то -
таліта ризм “ра дя нсько го зраз ка” та нос тальґію за абстрак тною “силь ною
 рукою”. Річ у тім, що при хильність до то талітар ної мо делі організації су -
спільно го жит тя у свідо мості дис пу тантів ото тож нюється з пев ною мо дел -
лю організації суспільно-політич но го устрою краї ни, в рам ках якої, з од но го
боку, “вла да від Бога ста вить за мету не па ну ван ня, а служіння, не  само -
ствер дження, а сми ренність і са мо по жер тву, не відрив від “маси”, а злит тя з
нею, не при мус, а виз нан ня сво бо ди осо бис тості” [Пи ли пен ко, 2008: с. 100–
101]. З іншо го боку, мається на увазі, що організація соціаль но-гро ма дсько -
го жит тя має бути та кою, що на й кра щою мірою за без пе чить впли вовість і
силу їхньої цер кви. Інши ми сло ва ми, йдеть ся про по шук ба лан су між дво ма
інстин кта ми — ко лек тивізму й індивідуалізму, “на яко му об ид ва інстин кти
знай дуть своє гар монійне за до во лен ня” [Ша по вал, 1996: с. 204].

Ціннісні на ста но ви дис пу тантів, що пред став ля ють різні кон фесійні се -
ре до ви ща од но го реґіону, пев ним чи ном різнять ся між со бою. З огля ду на
фор мат і за вдан ня цієї статті ми не на во ди ти ме мо то чок зору реп ре зен тантів 
усіх кон фесій, що бра ли участь у дис кусіях, а об ме жи мось огля дом на ста нов
учас ників ФГД — пред став ників двох кон фесій: пра вос лав них Мос ко всько -
го та Київсько го патріар хатів. 

Пра вос лавні Київсько го патріар ха ту дек ла ру ють свою ак тив ну життєву 
по зицію: “Віра без справ мер тва, ска за но в Єван гелії”, ро зуміючи це як що -
ден ну, бу ден ну, на пер ший по гляд, ма ло помітну ро бо ту з удос ко на лен ня
суспільства. Мож ли во, саме тому вони вис лов лю ють гли бо ку стур бо ваність 
про бле ма ми су час но го жит тя, зок ре ма ста но ви щем, в яко му пе ре бу ває мо -
лодь. Схо жої дум ки дот ри му ють ся і пра вос лавні Мос ко всько го патріар ха ту. 
Вони пе ре ко нані, що для укр аїнської дер жа ви важ ливіше “не мітин гу ва ти і
про тес ту ва ти, а пра цю ва ти”. При цьо му у про бле мах укр аїнсько го су -
спільства пра вос лавні зви ну ва чу ють не стільки дер жа ву, як себе, вва жа ю чи,
що “те, що ми за раз маємо, ми за слу жи ли свої ми гріхами”.

Життєва по зиція учас ників дис кусій за га лом співвідно сить ся з їхніми
політич ни ми уста нов ка ми. Так, пра вос лавні Мос ко всько го патріар ха ту
пе ре ко нані: для того, щоб жит тя по вер ну ло ся на кра ще, “тре ба всім по вер -
ну ти ся в єдину, со бор ну, апос т ольську Цер кву. І тоді з лас ки Бо жої всі пи -
тан ня вирішать ся, от і буде про цвітати наша пра вос лав на Украї на, пра -
вос лав на Русь”. Нез ва жа ю чи на це, таке ба чен ня для пра вос лав них  Мос -

34 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2015, 1

Окса на Іван ко ва-Сте цюк, Віктор Су сак



ков ського патріар ха ту “не є пе ре шко дою діяль но го впли ву на жит тя су -
спільства”. Тоб то: “якщо йде мітинг якийсь політич ний, зви чай но,  право -
славний туди не піде і не буде там нікого підтри му ва ти, хоча там мо жуть
бути самі такі бла го чес тиві за кли ки. Але коли на па де, скажімо, во рог, тут
пра вос лав ний зо бов ’я за ний взя ти в руки зброю, ста ти до лав за хис ників
своєї землі і своєї віри”. Тому оцінка ними різно го роду політич них збу рень
в Україні є неґатив ною: на їхню дум ку, це лише “бо роть ба за вла ду”, “спро -
би тем них сил дес табілізу ва ти хоч неміцну стабільність”, а нашу дер жа ву
“ски ну ти в прірву кро воп ро лит тя гро ма дя нської війни”. Такі мірку ван ня
учас ників ФГД — пра вос лав них Мос ко всько го патріар ха ту, ґрун ту ють ся
на пе ре ко нанні в тому, що коли Цер ква дов го мо лить ся за одну лю ди ну —
пред став ни ка вла ди, то “це ве ли ка спра ва”, че рез що вони є при хиль ни ка ми
стабільності та по ряд ку, по стій ної,“бо го нат хнен ної” вла ди. І саме за та -
ку — “бо го нат хнен ну” вла ду вони го тові в ідеалі го ло су ва ти на ви бо рах.
Пра вос лавні Київсько го патріар ха ту та кож не га тив но став лять ся до со -
ціаль них збу рень, вва жа ю чи їх про во кацією з боку тих, хто “за раз не може
за хо пи ти вла ди”, і за га лом схо дять ся на думці, що тре ба го ло су ва ти “за
істин но го хрис ти я ни на, бо все ж таки йому хрис ти я нська мо раль не доз во -
ли ла б щось зро би ти по га но го”, хоча їхня по зиція є більш ак тив ною і пе ре д -
ба чає що ден ну, бу ден ну, не над то помітну ро бо ту з удос ко на лен ня за сад
організації суспільно го жит тя1. 

За ре зуль та та ми фо кус-гру по вих дис кусій ми сфор му лю ва ли низ ку ро -
бо чих гіпо тез на шо го досліджен ня.

1. Рівень суспільно-політич ної ак тив ності на леж них до тих чи інших
релігійних кон фесій за ле жить від ме режі чин ників, які, своєю чер гою, є
різноп ла но ви ми й мо жуть справ ля ти пря мий і не пря мий вплив на по -
ведінку лю дей у політичній сфері.

2. Кон фесійна на лежність є одним з по туж них чин ників впли ву на
рівень суспільно-політич ної ак тив ності лю дей. Вод но час, вра хо ву ю чи за -
лежність за зна че ної ак тив ності від ме режі чин ників, ми при пус каємо, що
реґіоналізм є важ ли вим чин ни ком мис леннєво-діяльнісних актів гро ма дян
Украї ни в кон тексті політич но го жит тя суспільства.

3. В рам ках дії ме режі різноп ла но вих та різних за змістом чин ників на
рівень суспільно-політич ної ак тив ності лю дей, які є вірни ми тих чи інших
цер ков, спос теріга ти ме мо ба ланс у силі їхніх пря мих та не пря мих впливів
на за зна че ний по каз ник.

4. В цілому мож на го во ри ти про не дуже ви со кий рівень вклю чен -
ня пред став ників різних кон фесійних спільнот у суспільно-політич не
жит тя су час но го укр аїнсько го суспільства. При цьо му на за зна че ний рi -
вень не знач ною мірою впли ва ти муть та кож інші чин ни ки, на прик лад ре -
ґіоналізм.
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Пе ревірка сфор муль о ва них гіпо тез здійсню ва лась із ви ко рис тан ням да -
них озна че но го вище ста тис тич но го соціологічно го досліджен ня “Львів,
До нецьк, Київ, Жи то мир, Хер сон...” з ви ко рис тан ням ме то до логії мо де лю -
ван ня структурними рівняннями.

Ко нстру ю ван ня мо делі од но час но го впли ву
ме режі чин ників на суспільно-політич ну ак тивність

пред став ників різних соціумів

Оскільки в цьо му дослідженні ми виз на чаємо особ ли вості од но ске ро -
ва но го впли ву ме режі різнорівне вих чин ників на окрес ле ний вище по каз -
ник, було об ра но ре кур сив ну мо дель струк тур них рівнянь (див. рис.). Пер -
ший рівень чин ників, пред став ле них у мо делі, утво рю ють ціннісні орієн -
тації та за гальні світог лядні на ста но ви; дру гий рівень — на ста но ви в кон -
тексті по літич но го жит тя суспільства; третій — го товність до політич ної
ак тив ності як та кої. Чин ни ки пер шо го рівня, як пра ви ло, у своїх ви я вах ак -
тив но ко ре лю ють між со бою. Чин ни ки дру го го та треть о го рівнів у за -
гальній сис темі суспільно-політич них зв’язків ма ють подвійний ста тус,
оскільки од но час но підпо ряд ко вані чин ни кам по пе редніх рівнів. Чин ни ки 
всіх рівнів мо жуть мати як прямі, так і опо се ред ко вані впли ви на су -
спільно-політич ну ак тивність лю дей. Той чи інший кон тек сту аль ний вияв
мо делі за галь ної сис те ми суспільно-політич них зв’язків знач ною мірою
за ле жить від варіації змінних, що утво рю ють той чи інший рівень по каз -
ників та ко го роду мо делі. Реґіон постійно го про жи ван ня та кон фесійна
 належність гро ма дян Украї ни є за галь ни ми чин ни ка ми для всієї мо делі й
виз на ча ють ся шля хом до бо ру відповідних груп спос те ре жен ня.

Мо де лю ван ня ви ко на но на підставі низ ки змінних ста тис тич но го до -
сліджен ня: 1. Екзо ген на змінна v49c — уяв лен ня рес пон дентів, час ти ною
чого є Украї на (1 = Схід, 2 = і Схід, і Захід, 3 = Захід); 2. Екзо ген на змінна
v7_1 — самоіден тифікація рес пон дентів за шка лою “лібе рал–кон сер ва тор”
(1 = над зви чай но лібе раль ний, 7 = над зви чай но кон сер ва тив ний); 3. Ендо -
ген на змінна пер шо го рівня v23_1 — на ста но ви рес пон дентів за шка лою
“па тер налізм–індивідуалізм” (1 = уряд ґаран тує ро бо ту кож но му, 7 = кож -
на лю ди на дбає про себе); 4. Ендо ген на змінна пер шо го рівня strong_hand — 
рівень по тре би у сильній руці в управлінні суспільством (1 = дуже  вели ка
по тре ба, 5 = дуже мала по тре ба); 5. Ендо ген на змінна дру го го рівня
constr_polact — го товність до ко нструк тив ної політич ної ак тив ності (1 =
дуже ви со ка го товність до ко нструк тив ної політич ної ак тив ності; 5 = дуже
низ ь ка го товність до ко нструк тив ної політич ної ак тив ності); 6. Ендо ген на
змінна треть о го рівня pol_eng_lev — рівень суспільно-політич ної ак тив -
ності, що вклю чає участь у пе ре дви борній аґітації, до по мо гу тим чи іншим
партіям або НГО, підпи су ван ня звер нень та кло по тань, кон так ту ван ня зі
ЗМІ або офіційни ми осо ба ми, участь у ма со вих мітин гах, де мо нстраціях чи
страй ках (0 = жод ної суспільно-політич ної ак тив ності, 6 = дуже ви со кий
рівень суспільно-політич ної ак тив ності). 
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Рис. Ба га торівне ва мо дель од но час но го впли ву чин ників
на суспільно-політич ну  активність пред став ників

різних релігійних кон фесій в су часній Україні

У фор маті струк тур них рівнянь ця мо дель виг ля дає так:

v23_1 = γ1⋅ v49c + γ5⋅ v7_1 + ε1

strong_hand = γ4⋅ v49c + γ6 ⋅ v7_1 + ε2

constr_polact = γ3 ⋅ v49c + β1 ⋅ v23_1 + β2⋅ strong_hand + ε4

pol_eng_lev = γ2 ⋅ v49c + β3 ⋅ constr_polact + β4⋅ strong_hand + ε3,

де:
 γ1, γ2, γ3, γ4,⋅γ5, γ6 — реґресійні коефіцієнти впли ву ек зо ген них змінних на

ен до генні;
β1, β2, β3, β4 — реґресійні коефіцієнти впли ву ен до ген них змінних на

 ендогенні;
ε1, ε2, ε4, ε3 — по мил ки мо делі у пе ре дба чу ванні па ра метрів ен до ген них

змінних (їхні варіації).

Отже, маємо мо дель за леж ності рівня суспільно-політич ної ак тив ності
рес пон дентів, які реп ре зен ту ють вірних УПЦ КП та УПЦ МП у Львові, Жи -
то мирі, Києві, Хер соні та До нець ку, від їхніх ціннісних орієнтацій (уяв лен -
ня, час ти ною чого є Украї на за віссю Схід–Захід; самоіден тифікація за шка -
лою “лібе рал–кон сер ва тор”), за галь них на ста нов щодо того, як має бути
зор ганізо ва но суспільне жит тя (на ста но ви за шка лою “па тер налізм–ін ди -
відуалізм”; рівень по тре би у сильній руці в управлінні суспільством), го тов -
ності до ко нструк тив ної політич ної ак тив ності. Дана мо дель є ре кур сив ною, 
іден тифіко ва ною з 4 сту пе ня ми сво бо ди. Мо дель є надійною — χ2 = 1,013,
p > χ2 = 0,908; RMSEA = 0,000, p(RMSEA ≤ 0,05) = 1,000; усі прямі впли ви
 екзогенних змінних на ен до генні, ен до ген них змінних на ен до генні, ко ва -
ріації ек зо ген них змінних, які вклю че но до мо делі, є ста тис тич но зна чи ми -
ми на рівні 0,05. Ті прямі впли ви ек зо ген них змінних на ен до генні, ен до ген -
них змінних на ен до генні, які ста тис тич но є не зна чи ми ми і які суттєво по ни -
жу ють надійність мо делі, ми ви лу чи ли з неї (табл. 2).
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Таб ли ця 2

По каз ни ки надійності мо делі та па ра мет ри змінної pol_eng_lev
для різних груп спос те ре жен ня

Гру пи спос те ре -
жен ня

По каз ни ки надійності мо делі
Па ра мет ри змінної

pol_eng_lev

 χ2 p > χ2 RMSEA p(RMSEA
≤ 0,05)

mean/
rank variance

Київ,
вірні УПЦ МП 1,631 0,803 0,000 0,838 2,10/

(1) 2,10

Київ,
вірні УПЦ КП 3,856 0,426 0,000 0,539 1,70/

(3) 1,70

Львів,
вірні УПЦ КП 5,428 0,246 0,070 0,332 1,90/

(2) 2,40

Хер сон,
вірні УПЦ КП 5,617 0,230 0,066 0,339 0,97/

(5) 0,49

Жи то мир,
вірні УПЦ КП 7,957 0,093 0,118 0,148 0,62/

(7) 0,76

До нецьк,
вірні УПЦ КП 8,125 0,087 0,113 0,148 0,41/

(8) 1,40

До нецьк,
вірні УПЦ МП 11,197 0,024* 0,155 0,050 1,20/

(4) 1,70

Хер сон,
вірні УПЦ МП 11,346 0,023* 0,174 0,042* 1,90/

(2) 0,88

Жи то мир,
вірні УПЦ МП 12,907 0,012* 0,162 0,029* 0,68/

(6) 0,62

Львів,
вірні УПЦ МП 13,306 0,010* 0,394 0,012* 1,90/

(2) 0,54

* p < 0,05

Мо дель є надійною для більшості груп спос те ре жен ня, за ви нят ком рес -
пон дентів, що є вірни ми УПЦ МП в До нець ку, Хер соні, Жи то мирі, Львові,
згідно з тим, що по каз ник χ2 для відповідних мо де лей є ста тис тич но зна чи -
мим на рівні 0,05). Це озна чає, що в се ре до вищі за зна че них груп спос те ре -
жен ня не було відчут ної за леж ності рівня суспільно-політич ної ак тив ності
від їхніх ціннісних орієнтацій, за галь них на ста нов щодо того, як має бути
зор ганізо ва но суспільне жит тя, а та кож го тов ності до ко нструк тив ної по -
літич ної ак тив ності.

Еврис тич ний по тенціал мо делі од но час но го впли ву
чин ників на суспільно-політич ну ак тивність

гро ма дян Украї ни

Зас то су ван ня за про по но ва ної мо делі у вив ченні реґіональ но-кон фе -
сійних ас пектів суспільно-політич ної ак тив ності гро ма дян су час ної Украї -
ни дає підста ви вис ну ва ти, що чин ник реґіоналізму у пе ре важній більшості
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порівняль них кон текстів ви я вив ся слаб шим від чин ни ка на леж ності до
релігійної кон фесії. Якщо го во ри ти про міста Хер сон, Львів, До нецьк та
Жи то мир, то за об ома ста тис тич ни ми по каз ни ка ми тою чи іншою мірою
надійни ми ви я ви ли ся мо делі, що реп ре зен ту ють вірних УПЦ КП. Це озна -
чає, що за су куп ним пря мим впли вом ек зо ген них змінних на ен до генні, ен -
до ген них змінних на ен до генні тут спос теріга ла ся пев на за лежність рівня
суспільно-політич ної ак тив ності вірних УПЦ КП від їхніх ціннісних орієн -
тацій, за галь них на ста нов щодо того, як має бути зор ганізо ва но суспільне
жит тя, а та кож го тов ності до ко нструк тив ної політич ної ак тив ності. У від -
повідних середовищах вірних УПЦ МП, як зазначено вище, такої за леж -
ності не спостерігалося.

Ви ня ток із роз гля ну тих вище тен денцій ста но вив Київ — сто ли ця Ук -
раї ни та її найбільший ме га поліс. За об ома ста тис тич ни ми по каз ни ка ми
саме в Києві мо дель ви я ви ла ся більш надійною як для вірних УПЦ МП, так і 
для вірних УПЦ КП, якщо порівня ти їх із пред став ни ка ми цих кон фесій в
інших містах. Навіть більше — саме для вірних УПЦ МП мо дель ви я ви ла ся
найбільш надійною порівня но зі всіма інши ми гру па ми спос те ре жен ня. Це
озна чає, що саме в Києві се ред вірних УПЦ МП спос теріга ла ся ак тив но ви -
ра же на за лежність рівня їхньої суспільно-політич ної ак тив ності від цін -
нісних орієнтацій, за галь них на ста нов щодо того, як має бути зор ганізо ва но
суспільне жит тя, а та кож го тов ності до ко нструк тив ної політич ної ак тив -
ності. Отже, реґіоналізм тут ви я вив ся дос тат ньо ак тив ним чин ни ком фор -
му ван ня відповідних впливів, щоп рав да у дещо спе цифічно му кон тексті.
Інши ми сло ва ми, з ви ко рис тан ням про по но ва ної мо делі нам вда ло ся під -
твер ди ти тезу про те, що в умо вах роз вит ку но во го реґіоналізму мегаполіси
мають дедалі сильніший вплив на функціонування макрорівневих со ціаль -
них взаємодій.

Крім того, от ри мані ста тис тичні дані да ють підста ви для низ ки інтер -
пре тацій сто сов но сили пря мих та не пря мих впливів ме режі чин ників на
досліджу ва ний по каз ник суспільно-політич ної ак тив ності пред став ників
різних релігійних кон фесій в су часній Україні. Як за зна ча ло ся, надійнішою
є мо дель, що реп ре зен тує мис леннєво-діяльнісні акти рес пон дентів у м. Ки -
єві, що є вірни ми УПЦ МП; ідеть ся про ви со кий рівень взаємної узгод же -
ності низ ки пря мих та не пря мих впливів фак тор них змінних на по каз ник,
се ред яких один є ста тис тич но зна чи мим (b = –0,45, p = 0,042) — чим ви щою
була го товність до ко нструк тив ної політич ної ак тив ності, тим ви щим був
рівень суспільно-політич ної ак тив ності киян — вірних УПЦ МП. Дещо іна -
кшою є мо дель, що пред став ляє рес пон дентів у м. Києві, що є вірни ми УПЦ
КП. На до да ток до за галь но го рівня взаємної узгод же ності різно го типу
впливів надійність мо делі за без пе чується та ки ми ста тис тич но зна чи ми ми
зв’яз ка ми: чим сильніше рес пон ден ти відчу ва ли, що Украї на є час ти ною
Схо ду, тим ак тивнішою була по тре ба в сильній руці в управлінні су спіль -
ством (b = –0,56, p = 0,007) і тим ни жчим був рівень суспільно-політич ної
ак тив ності киян — вірних УПЦ КП (b = –0,66, p = 0,025); чим більше вони
по тре бу ва ли силь ної руки, тим ни жчим був рівень їхньої суспільно- по -
літич ної ак тив ності (b = 0,32, p = 0,022). Мо дель, що реп ре зен тує львів’ян,
вірних УПЦ КП, та кож є надійною на сам пе ред за ра ху нок взаємної  узго -
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дженості пря мих та не пря мих впливів, що підси люється пев ним ста тис тич -
но зна чи мим зв’яз ком — чим ак тивніше ви яв ля ла ся схильність відчу ва ти
себе лібе ра лом, тим по зи тивнішими були на ста но ви рес пон дентів щодо дер -
жав но го па тер налізму (b = 0,36, p = 0,005). Мо дель, яка пред став ляє рес пон -
дентів Хер со на, вірних УПЦ КП, є подібною до по пе ред ньої, щоп рав да,
її надійність підси люється дво ма ста тис тич но зна чи ми ми впли ва ми: чим
сильніше рес пон ден ти по тре бу ва ли силь ної руки в управлінні су спіль ст -
вом, тим ви щою була їхня го товність до ко нструк тив ної політич ної ак тив -
ності (b = 0,54, p = 0,000); вод но час чим більше рес пон ден ти схи ля ли ся до
дум ки, що кож ний має дба ти за себе, тим відкритішими були їхні на ста но ви
щодо ко нструк тив ної політич ної ак тив ності (b = –0,13, p = 0,036). У мо делі,
яка реп ре зен тує рес пон дентів Жи то ми ра, що є вірни ми УПЦ КП, та кож є
два ста тис тич но зна чи мих зв’яз ки, що істот но підси лю ють її надійність: чим
сильніше рес пон ден ти поділяли лібе ральні цінності, тим мен ше вони по тре -
бу ва ли силь ної руки в управлінні суспільством (b = –0,23, p = 0,000); чим
мен шою була схильність до силь ної руки, тим ви щим був рівень їхньої
суспільно-політич ної ак тив ності (b = 0,23, p = 0,030). У мо делі, що пред став -
ляє рес пон дентів До нець ка — вірних УПЦ КП, спос терігаємо ана логічний
вплив, що зміцнює її надійність: чим мен ше люди праг ну ли силь ної руки в
управлінні суспільством, тим активнішими були їхні дії в контексті су -
спільно-політичного життя суспільства (b = 0,40, p = 0,025).

У кон тексті на ве де но го вище в мис леннєво-діяльнісних ак тах вірних
УПЦ КП у Львові та в Хер соні спос теріга ли ся певні не узгод же ності між
різни ми ха рак те рис ти ка ми: чим ак тивніше ви яв ля лась схильність відчу ва -
ти себе лібе ра лом, тим по зи тивнішими були на ста но ви щодо дер жав но -
го па тер налізму; чим сильніше рес пон ден ти по тре бу ва ли силь ної руки в
управлінні суспільством, тим ви щою була їхня го товність до ко нструк тив -
ної політич ної ак тив ності. На наш по гляд, це мож на по яс ни ти, на прик лад,
тим, що за ре зуль та та ми, от ри ма ни ми на основі аналізу фо кус-гру по вих
дис кусій, національ но-релігійна іден тичність вірних УПЦ КП базується на
емоціях більшою мірою, ніж у пред став ників інших кон фесійних се ре до -
вищ, і мен шою мірою — на логіці. Тому за зна чені су перечності для них є
при род ни ми, а тому трапляються частіше, ніж поміж вірних УПЦ МП чи у
греко-католиків.

Сто сов но роз поділу се редніх та дис персії по каз ни ко вої змінної
pol_eng_lev (рівень суспільно-політич ної ак тив ності) спос терігаємо на за гал
до сить низ ь кий рівень за лу чен ня в суспільно-політичні про це си пред став -
ників усіх груп спос те ре жен ня. За шка лою від “0” (жод ної ак тив ності) до “6”
(дуже ви со кий рівень ак тив ності) се реднє зна чен ня ко ли вається від 2,1 до
0,4. Най ви щий рівень про де мо нстру ва ли рес пон ден ти м. Києва (вірні УПЦ
МП) (див. табл. 2), вод но час ге не ру ю чи ак тив ну дис персію цієї змінної.
Най ниж чий рівень маємо се ред рес пон дентів м. До нець ка (вірних УПЦ
КП), але й тут спос теріга ла ся ак тив на дис персія основ ної по каз ни ко вої
змінної на шої мо делі. Мож на дійти вис нов ку, що в цьо му порівняль но му
кон тексті ані чин ник реґіоналізму, ані чин ник на леж ності до тієї чи іншої
релігійної кон фесії не був настільки силь ним, щоби фор му ва ти певні за ко -
номірності, які ми спос терігали, скажімо, при порівняль но му аналізі за галь -
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ної надійності мо делі. Ви нят ки ста но ви ли хіба що па ра мет ри рес пон дентів у 
м. Львові та в Жи то мирі: львів’я ни — вірні як УПЦ КП, так УПЦ МП — про -
де мо нстру ва ли одне з на й ви щих се редніх (0,9), а відповідні середні зна чен -
ня обох груп спостереження у Житомирі виявилися одними з найнижчих
(0,68 для УПЦ МП, 0,62 для УПЦ КП).

Вис нов ки

Гро ма дя ни су час ної Украї ни опи ни ли ся пе ред вирішаль ним ви бо ром:
йти шля хом де мок ра ти зації, са мим виз на ча ю чи свою долю та до ла ю чи на
цьо му шля ху за ко номірні труд нощі, чи за ли ша ти ся в па ра дигмі па тер на -
лізму, очіку ю чи на ста нов з боку мож нов ладців та цілком по кла да ю чись на
них. На да ний мо мент оста точ но го ви бо ру ще не зроб ле но, і яким він буде,
на разі дос те мен но не відомо. Зро зуміло лише, що цей вибір не прос тий і
фор мується під дією різних чин ників, у тому числі — реґіоналізму та кон -
фесійної належності. 

Проб ле ма за зна че но го ви бо ру в соціології може досліджу ва ти ся ком -
плек сно та різнос то рон ньо, зок ре ма, ви со кий гно се о логічний по тенціал де -
мо нструє мо де лю ван ня струк тур ни ми рівнян ня ми, яке є ефек тив ним як
для фор му ван ня гіпо тез, адек ват них реаліям суспільства, так і для ви со ко -
точ ної емпіричної апробації їх.

Так, гіпо те за про за лежність рівня суспільно-політич ної ак тив ності лю -
дей, на леж них до тих чи інших релігійних кон фесій, від ме режі різноп ла но -
вих чин ників, які справ ля ють прямі й не прямі впли ви на їхню по ведінку в
політичній сфері, на за гал підтвер джується. Свідчен ням цьо го є умож лив -
лен ня ко нстру ю ван ня ста тис тич но надійної мо делі підпо ряд ку ван ня прак -
тик лю дей у суспільно-політичній ца рині кількарівневій ме режі пред ик -
торів: ціннісні орієнтації як на й за гальніший рівень; за гальні на ста но ви що -
до того, як має бути зор ганізо ва но суспільне жит тя (се редній рівень); го -
товність до конструктивної політичної активності (нижчий рівень).

Що ж сто сується гіпо те зи про зна чущість впли ву кон фесійної на леж -
ності та реґіону постійно го про жи ван ня гро ма дян Украї ни на рівень їхньої
суспільно-політич ної ак тив ності, то це при пу щен ня підтвер джується лише
час тко во. Кон фесійний чин ник має зна чен ня тільки для відда ле них від цен -
тру реґіонів, а реґіоналізм ви яв ляється в особ ли во му ста тусі міста Києва як
сто лич но го цен тру в кон тексті досліджу ва них за леж нос тей. Той факт, що
на й ви щий рівень суспільно-політич ної ак тив ності де мо нстру ють ки я ни,
які є вірни ми УПЦ МП, має логічне по яс нен ня. Його зміст по ля гає у тому,
що Київ є не лише сто лич ним цен тром, а й Мит ро полією пра вос лав них
українців, зна ко вим осе ред ком яких є Києво-Пе че рська лав ра, яка вод но час
є активним чинником суспільно-політичного життя України. 

При пу щен ня щодо сумірності пря мих і не пря мих впливів ме режі чин -
ників на досліджу ва ний по каз ник не діста ло на леж но го ста тис тич но го під -
твер джен ня. Надійність мо делі од но час но го впли ву чин ників на суспіль -
но- політич ну ак тивність гро ма дян Украї ни в різних порівняль них ре ґіо -
наль но-кон фесійних кон тек стах в більшості ви падків за без пе чується за ра -
ху нок взаємної узгод же ності низ ки не пря мих впливів, вод но час по тужність 
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пря мих впливів фіксується на ба га то рідше. Та ко го роду тен денція та кож
може бути підста вою для підтвер джен ня од но час но го син хронізо ва но го
впли ву ба гать ох чинників на рівень суспільно-політичної активності гро ма -
дян України. 

Гіпо те за про не дуже ви со кий рівень за лу чен ня пред став ників до слi -
джу ва них груп спос те ре жен ня у суспільно-політич не жит тя су час но го
 українського суспільства є до сить ко рек тною. Вод но час вплив реґіональ -
но-кон фесійно го чин ни ка не є явно ви ра же ним. Лише у групі львівських
рес пон дентів, яка об’єднує вірних обох пра вос лав них кон фесій, спос те -
рігається один з на й ви щих рівнів суспільно-політич ної ак тив ності, а у жи -
то ми рян — вірних УПЦ КП та УПЦ МП — один з на й ниж чих, що зно ву ж
таки мож на вва жа ти свідчен ням сили реґіоналізму як відносного чинника
формування мисленнєво-діяльнісних актів.

Що сто сується прак се о логічних вис новків досліджен ня реґіональ но-
 кон фесійних ас пектів суспільно-політич но го жит тя су час ної Украї ни за со -
ба ми мо де лю ван ня струк тур ни ми рівнян ня ми, то на й важ ли вы шим із них є
віднос на та кон тек сту аль на сила впли ву реґіональ них та кон фесійних чин -
ників на гро ма дя нську ак тивність лю дей. По за як жо ден із цих чин ників не
ви я вив ся ак тив ною де терміна нтою для на ста нов та прак тик на ших спів -
вітчиз ників, фор му ють ся певні пер спек ти ви для гар монізаціїї міжкон фе -
сійних та міжреґіональ них соціаль них взаємин у су часній Україні, до слi -
джен ня яких може бути актуальним для соціології.
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