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Мо делі жит тя та кри терії ефек тив ності 
життєвих стра тегій

Анотація

У статті роз гля ну то життєві стра тегії як син тез внутрішніх спо нук індивіда 
із сис те мою соціокуль тур них дис по зицій, що є важ ли вою пе ре ду мо вою осмис ле -
ної по бу до ви індивідом жит тя. Автор виз на чає, що ком пе тентність у пи тан -
нях по бу до ви життєвої пер спек ти ви та життєвих стра тегій є не обхідною за -
по ру кою до сяг нен ня життєвого успіху та осо бис тої ефек тив ності.
Здійсне но аналіз різних підходів до ти по логізації життєвих стра тегій, обґрун -
то ва но поділ їх на підставі кри терію ефек тив ності. При цьо му ви ок рем ле но
певні мо делі жит тя, що тісно по в’я зані з на яв ни ми куль тур ни ми ціннос тя ми
та ціннісни ми орієнтаціями й за да ють уяв лен ня про ефек тив ну/не е фек тив ну
реалізацію відповідних життєвих стра тегій.
Зроб ле но на го лос на мож ли вості роз гля ду ефек тив ності життєвої стра тегії
вод но час у кількох пло щи нах, у кожній з яких мо жуть бути вирізнені ха рак -
терні типи стра тегій.

Клю чові сло ва: мо делі жит тя, життєві стра тегії, функції життєвих стра -
тегій, життєвий успіх, кри терії ефек тив ності життєвих стра тегій

Здатність пе ре дба ча ти важ ливі події жит тя та відповідним чи ном спів -
відно си ти з ними лінію по ведінки є однією з важ ли вих умов лю дської діяль -
ності. По ведінка лю ди ни керується не інстин ктом, а ро зу мом, мис лен ням,
однією з при нци по вих особ ли вос тей функціону ван ня яко го є мож ливість
пе ре дба чен ня, “за гля дан ня впе ред”. Крім того, будь-яка взаємодія ґрун -
тується на сис темі “до мов ле нос тей” щодо діяль ності, а звідси — на сис темі
роль о вих норм та очіку вань щодо май бут ньої по ведінки, тож ефек тивність
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взаємодії та до сяг нен ня кінце во го по зи тив но го ре зуль та ту за ко номірно
спи рається на пе ре дба чен ня та стра тегічне орієнту ван ня лю ди ни.

Те о ре ти ки мікро соціології (Дж.Мід у роль овій теорії, П.Бурдьє в теорії
“габітусу”, В.Ядов у теорії дис по зицій, І.Ґофман у кон цепції “фреймів”)
відсто ю ють дум ку про те, що діяльність лю ди ни невіддільна від сфор мо ва -
ної в суспільстві сис те ми по ведінко вих очіку вань, спи ра ю чись на які, люди,
наче фіґури на ша ховій дошці, мо жуть здійсню ва ти віднос но пе ре дба чу вані
ходи для до сяг нен ня по став ле них цілей. Про те для того, щоб успішно зігра -
ти “партію” з жит тям, не обхідне існу ван ня сис те ми “пра вил” гри. Ці пра ви ла 
ве ли кою мірою за да ють ся са мим соціаль ним ак то ром на підставі інтеріори -
зації норм, ціннос тей, зви чаїв, що існу ють в пев но му суспільстві. Тоб то
стра тегічне життєве орієнту ван ня, без яко го не мож ли ва більш-менш осмис -
ле на по бу до ва жит тя, є син те зом внутрішніх спо нук індивіда із сис те мою
соціокуль тур них дис по зицій.

Про те нині це стра тегічне орієнту ван ня є вель ми про блем ним, не зва жа -
ю чи на ви сокі рівні освіти й дос ту пу до інфор маційних ре сурсів (у тому
числі до різно манітної літе ра ту ри із пси хо логії та са мо роз вит ку). Час тко во
це по в’я за не з тим, що відома дослідни ця у ца рині життєтвор чості, Лідія Со -
хань, окрес ли ла так: “Шквал змін, що охо пи ли як соціальні, так і індивіду -
альні фор ми жит тя, дик тує не обхідність ви ко рис тан ня но вих, не тра ди цій -
них ме тодів життєпо бу до ви та життєздійснен ня. Це ви ма гає на яв ності у
суб’єкта жит тя ро зуміння сен су жит тя та сприй нят тя його цілісності. За
відсут ності чи слаб кості їх рішен ня і дії суб’єкта жит тя мо жуть на бу ти ха о -
тич но го ха рак те ру, по збав ля ю чи жит тя про дук тив ності та пер спек тив ності. 
У зв’яз ку з цим особ ли во го зна чен ня на бу ває на явність у суб’єкта жит тя
стра тегічно го ба чен ня і про ек ту ван ня як по бу до ви, так і здійснен ня жит тя”
[Со хань, 2016: c. 362].

Та ким чи ном, ком пе тентність у пи тан нях по бу до ви життєвої пер спек -
ти ви з по ста нов кою го лов них та проміжних цілей і стра тегій до сяг нен ня їх
видається чи не на й го ловнішою суб’єктив ною пе ре ду мо вою до сяг нен ня
життєвого успіху та осо бис тої ефек тив ності. Тоб то вив чен ня спе цифіки
життєвих стра тегій, особ ли во у зв’яз ку з чин ни ка ми соціаль но го  середо -
вища є вель ми ак ту аль ним на пря мом для те перішніх досліджень [Со хань,
2016].

Слід ска за ти, що на укові роз роб лен ня стра тегічної по бу до ви жит тя ма -
ють місце в де я ких соціологічних кон цепціях, де з різних боків осмис -
люється пи тан ня по бу до ви ак то ром жит тя як ре зуль таційно го впли ву со -
ціаль но го мак ро- і мікро се ре до ви ща та його влас них життєвих за питів. Ще
Т.Лук ман та П.Берґер у своїй кон цепції соціаль но го ко нстру ю ван ня ре аль -
ності ви су ну ли ідею, що “внутрішня не стабільність лю дсько го існу ван ня
зму шує до того, щоб лю ди на сама за без пе чу ва ла стабільне ото чен ня для
своєї по ведінки. Лю ди на сама має кла сифіку ва ти свої по тя ги та управ ля ти
ними” [Бер гер, 1995]. Згідно з дум кою вче них, лю ди на постійно пе ре бу ває у
полі розділе ної на сек то ри по всяк ден ної ре аль ності. Час ти на цих сек торів
типізо ва на і є віднос но лег кою для сприй нят тя, а інша час ти на — че рез те, що 
в ній лю ди на постійно сти кається з різно го роду про блем ни ми пи тан ня ми,
— по тре бує постійної реф лексії. “Ре альність, — на го ло шу ють ав то ри, — за -
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вжди вклю чає об ид ва сек то ри, тому індивідові потрібно здійсню ва ти по -
стійну пе ревірку своєї життєвої стра тегії на пред мет її успішності чи не -
успішності в кон крет но му ви пад ку чи життєвій си ту ації” [Бер гер, 1995].

Ця пе ревірка по всяк ден ної життєдіяль ності має відбу ва ти ся на ґрунті
за па су знань щодо кон крет ної си ту ації, оцінки влас них мож ли вос тей та
аналізу соціаль но го ото чен ня. При цьо му типізо ва на час ти на ре аль ності
осмис люється на підставі знань, уста но вок і сте ре о типів, за своєних у про -
цесі соціалізації. Заз ви чай це еко но мить знач ну час ти ну життєвої енергії,
про те у ви пад ку суспільної не стабільності та змін такі знан ня та уста нов ки
пе ре ста ють бути дієвими — люди опи ня ють ся в си ту ації ва ку у му, бо му сять
пе ре струк ту ро ву ва ти відо мості про на вко лишнє та зміню ва ти жит тя, фор -
му ю чи за змо гою адек ватні но вим умо вам стра тегії.

Як уже за зна ча ло ся, спроб вив чен ня фе но ме ну “життєвих стра тегій”
було до волі ба га то в рам ках і суто соціологічних, і соціаль но-пси хо логічних
досліджень. Се ред укр аїнських вче них досліджен ня ми стра тегій за й ма ли ся
Є.Го ло ва ха, О.Злобіна та В.Ти хо но вич, до окре мих еле ментів стра тегічно го
орієнту ван ня звер та ли ся В.Пол то рак, М.Шуль га, І.Мар ти нюк, Н.Со болєва, 
Ю.Со ро ка, Л.Бев зен ко. Пев ний до ро бок щодо вив чен ня життєвих стра -
тегій, зок ре ма мо лоді, має й ав тор цьо го до пи су [Кух та, 2011; Мар ти нюк,
2013; Мар ти нюк, 2014]. Се ред російських колеґ мож на на зва ти М.Мдівані,
П.Ко дес са, В.Боль шо ва, В.Букіна, Л.Га та улліну, Д.Че бо тарь о ву, Н.Ша пош -
нікова, О.Ва сильєва, Е.Дем чен ко. Найбільш ґрун тов но підійшли до всес то -
рон ньо го роз гля ду життєвих стра тегій К.Абульханова-Сла вська, Ю.Рєзнік
і Т.Рєзнік.

До речі, на За ході немає уста ле ної тра диції вив чен ня життєвих стра -
тегій. Тема спе цифіки по бу до ви жит тя в мас штаб но му вимірі діста ла там
відоб ра жен ня у досліджен нях життєвого шля ху (див.: [Ежов, 2005]). Так, у
західній соціологічній думці здебільше на за са дах життєво-подієвого підхо -
ду аналізу ють “роз клад жит тя” та відповідні ек спек тації. По ча ток дослi -
джень за клав у своїх пра цях Б.Ньюґар тен. Про дов жи ли їх М.Колі, Г.Блос -
фельд, І.Гюнінк та інші. Ма буть, чи не єди ним ви нят ком мож на вва жа ти
пра цю Л.Гельґесон щодо життєвих стра тегій. Тож осно вою в моїх розвідках
щодо життєвих стра тегій слу гу ють пе ре дусім праці вітчиз ня них та ро сій -
ських на уковців.

За га лом ме тою статті є те о ре тич ний аналіз життєвих стра тегій, їх ко -
нстру ю ван ня, реалізації і транс фор мації в су час но му укр аїнсько му соціаль -
но му про сторі. Для ви ко нан ня за вдан ня слід бра ти до ува ги те, що по нят тя
“життєві стра тегії” мож на роз гля да ти як у ши ро ко му, так і у вузь ко му сенсі.
В ши ро ко му ро зумінні це не а би я кий спектр дис по зицій та по ведінко вих
уста но вок, що ма ють три ва лу ча со ву про тяжність. У вузь ко му сенсі життєві
стра тегії озна ча ють пев ну лінію по ведінки або кон кретні пра ви ла, що ске ро -
ву ють по ведінку лю ди ни в окре мих си ту аціях жит тя. Час тко во цю про бле -
му було роз в’я за но у по пе редніх до пи сах, де роз гля ну то по нят тя “по ведінко -
вих”, “життєвих стра тегій” та, влас не, “стра тегії жит тя”. Ті стра тегії, що на -
ле жать до пе ре важ них уста но вок у плані об ран ня пев ної по ведінки в окре -
мих си ту аціях, мож на на зва ти “по ведінко ви ми”; ті, що сто су ють ся об ран ня
окре мих проміжних цілей, на прямів та скла дан ня планів — “життєвими

144 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2017, 4

Ми рос ла ва Кух та



стра тегіями”, на решті, ге не раль ну лінію жит тя мож на на зва ти “стра тегією
життя”.

Вибір по ведінки в ло каль но му вимірі мен шою мірою по в’я за ний з не -
обхідністю пе ре дба чен ня та мас штаб ним про ек ту ван ням жит тя. Ге не раль на 
лінія, тоб то го лов ний на прям життєздійснен ня (який знач ною мірою пе ре -
гу кується зі “сце нарієм жит тя”Ери ка Бер на) є більшою мірою індивіду аль -
ним та унікаль но-психічним ко нструк том кож ної кон крет ної лю ди ни. А от
життєві стра тегії як фе но мен, що поєднує індивіду аль не з ти по вим та ло -
каль не з мас штаб ним, нас, як дослідників, має ціка ви ти більшою мірою,
адже відкри ває ши ро кий спектр для досліджень про гно зу ван ня, пла ну ван -
ня, організації жит тя окре ми ми ак то ра ми, які вод но час ма ють певні ти пові
риси.

Що ж яв ля ють со бою життєві стра тегії? К.Абульханова-Сла вська од -
нією з пер ших дала виз на чен ня стра тегії жит тя як здат ності лю ди ни до син -
те зу своєї індивіду аль ності з умо ва ми жит тя, кот ра реалізується у різних
життєвих об ста ви нах, а та кож до її відтво рен ня та роз вит ку. Ю.Рєзнік
і Т.Рєзнік виз на чи ли життєві стра тегії як “соціаль но зу мов лені сис те ми
орієн ту ван ня осо бис тості на три ва лу пер спек ти ву”, що є сим волічно  опо -
середкованими й та ки ми, що ви хо дять за межі свідо мості за своїм впли вом,
іде аль ни ми утво рен ня ми, реалізо ву ва ни ми у по ведінці лю ди ни як її
орієнти ри та пріори те ти [Рез ник, 1995].

М.Мдівані та П.Ко десс життєву стра тегію вва жа ють роз гор ну тою у
 часовій пер спек тиві пси хо логічно го май бут ньо го струк ту рою життєвих цi -
лей; В.Боль шов — склад ним ди намічним утво рен ням, у рам ках яко го реа -
лізу ють ся життєві до ма ган ня, фор му ють ся оцінка та про ект май бут ньо го
ста ну жит тя й наміча ють ся го ловні шля хи та спо со би до сяг нен ня ба жа но го
ре зуль та ту; В.Букін — ди намічною сис те мою пер спек тив но го орієнту ван ня
осо бис тості, що спря мо ва на на свідому зміну і ко нстру ю ван ня сво го май -
бут ньо го жит тя у співвідне сенні з виз на че ним пла ном і на підставі відпо -
відних здібнос тей; Л.Га та улліна — за галь ним пла ном організації жит тєдi -
яль ності індивіда, кот рий ви хо дить з оцінки умов сво го існу ван ня, на яв них
у ньо го цілей, ціннос тей, ре сурсів та ро зуміння пер спек тив суспільно го роз -
вит ку; Д.Че бо тарь о ва — соціаль но зу мов ле ною сис те мою орієнтацій осо -
бис тості в осо бистій і соціальній сфе рах на три ва лу пер спек ти ву; Л.Бу зу но -
ва та Н.Ша пошніков — сис те мою уяв лень осо бис тості про своє май бутнє
жит тя, що орієнтує та спря мо вує по всяк ден ну по ведінку впро довж три ва -
ло го часу, а та кож спо со бом свідо мо го пла ну ван ня і ко нстру ю ван ня осо -
бистістю влас но го жит тя [Кухта, 2011].

Як ба чи мо, спроб виз на чи ти по нят тя було дос тат ньо. Якщо уза галь ни ти 
основні ха рак те рис ти ки та влас ти вості, зга ду вані у на ве де них дефініціях
життєвих стра тегій, мож на кон ста ту ва ти, що життєві стра тегії є:

— внутрішньоп сихічним утво рен ням індивіда;
— струк ту рою, що виз на чає спосіб до сяг нен ня життєвих цілей;
— ре зуль та том са мо оцінки ак то ром умов сво го існу ван ня, співвідне сен -

ня цілей і ціннос тей з на яв ни ми ре сур са ми;
— спо со бом пла ну ван ня, що виз на чається сис те мою уяв лень щодо май -

бут ньо го (життєвою пер спек ти вою);
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— за галь ним пла ном організації жит тя;
— склад ним ди намічним утво рен ням, що на підґрунті пер спек тив но го

орієнту ван ня виз на чає шлях пе ре тво рен ня ба жа но го на мож ли ве.
 Тоб то життєвим стра тегіям при та манні ди намічність, пер спек тив на

зорієнто ваність в часі, струк ту ро ваність та організація, пла ну ван ня.
Ви хо дя чи з цьо го, го лов ни ми функціями життєвих стра тегій є:
— організаційна (сприяє організації життєдіяль ності індивіда);
— реґуля тор на (сприяє реґулю ван ню по ведінки й діяль ності індивіда);
— ко ор ди ну валь на (сприяє ко ор ди нації та впо ряд ку ван ню різних видів

діяль ності, виз на чен ню послідов ності життєвих ви борів);
— орієнту валь на (на підставі ціннісних орієнтацій та життєвих цілей

сприяє життєвому орієнту ван ню індивіда);
— ціле ре алізаційна (сприяє пла ну ван ню до сяг нен ня життєвих цілей);
— адап таційна (сприяє “при в’язці” до сяг нен ня життєвих цілей і ре ал i -

за ції планів до соціаль них умов життєздійснен ня);
— оцінна (сприяє оціню ван ню влас них ре сурсів для до сяг нен ня за пла -

но ва но го);
— світог ляд на (сприяє фор му ван ню світог ля ду на підґрунті на бу то го

життєвого досвіду в про цесі здійснен ня пев ної стра тегії);
— реф лексійна (сприяє пе ре оціню ван ню влас них по зицій та ре зю му -

ван ню ре зуль татів життєдіяль ності).
Влас не під по нят тям “стра тегія” (дав ньогр. мис тец тво по лко вод ця) ро -

зуміють за галь ний, не де талізо ва ний план якої-не будь діяль ності, що охоп -
лює три ва лий період і має своїм за вдан ням ефек тив но ви ко рис то ву ва ти ре -
сур си для до сяг нен ня го лов ної мети, побіжно до ся га ю чи проміжних цілей.
За га лом під “життєвими стра тегіями” ми ро зуміти ме мо ком плек сне со -
ціопсихічне утво рен ня, по кли ка не за без пе чи ти оптимізацію життєдіяль -
ності індивіда за леж но від його осо бис тих (психічних на кшталт ціннос тей,
цілей, схиль нос тей та організмічних на кшталт здо ров ’я, зовнішньої при ваб -
ли вості, здібнос тей) та соціаль них (та ких, як на й ближ че коло спілку ван ня,
соціаль на си ту ація в суспільстві, ста тус но-роль о вий роз поділ) па ра метрів.
Ця оптимізація відбу ва ти меть ся на базі уяв лень про ба жа ну чи при наймні
при й нят ну для індивіда мо дель (кар ти ну) жит тя, що в ній ре зуль ту ють ся
мис леннєві зу сил ля щодо по бу до ви життєвої пер спек ти ви. Сам факт фор -
му ван ня стра тегій, кон цен трація зу силь на пе ре дба ченні своєї по ведінки та
по ведінки на вко лишніх свідчить про на ма ган ня лю ди ни мінімізу ва ти неґа -
ти ви, які може “підки да ти” жит тя, та мак симізу ва ти по зи тивні, ре сурсні ас -
пек ти жит тя. На наш по гляд, мож на вирізни ти такі мо делі:

— мо дель життєвого успіху і са моп ре зен тації (на ко пи чен ня капіталу —
ма теріаль но го, соціаль но го тощо, пре зен ту ван ня себе як успішно го,
врод ли во го, ефек тив но го). Такі мо делі, за леж но від суспільства, бу -
дуть соціаль но-ти по ви ми, тоб то їх фор му ван ня відбу вається біль -
шою мірою під впли вом уяв лень про успіх і до сяг нен ня, що по бу ту -
ють в да но му соціокуль тур но му се ре до вищі;

— мо дель життєвої реалізації (реалізація здібнос тей та та лантів, по -
тенціалу, са мо роз ви ток). Такі мо делі зорієнто вані на са мопізнан ня і
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са мо роз ви ток за леж но від ре сурсів, яки ми во лодіє індивід. Вони бу -
дуть індивіду аль но-ти по ви ми (на прик лад, всілякі спільно ти “йогів”,
“си роїдів”);

— мо дель “пра вед но го жит тя” (дот ри ман ня релігійних норм та норм мо -
ралі, ідеї про “пра виль не жит тя”). Такі мо делі тісно по в’я зані із цін -
нос тя ми, що існу ють у певній куль турі та, відповідно, зі сфор мо ва ни -
ми на цьо му підґрунті ціннісни ми орієнтаціями (тоб то пе ре ва жан ням 
спря му ван ня ува ги на реалізацію пев них ціннос тей у пев ний час).
Цінності та ціннісні орієнтації за да ють “ар се нал” дос туп них для
здійс нен ня ба жа ної мо делі інстру ментів: по ведінки, мо ралі, при н -
ципів. На базі цьо го “ар се на лу” фор мується життєва стра тегія, спря -
мо ва на на реалізацію мо делі жит тя. Життєва пер спек ти ва тут вис ту -
па ти ме “кар тою-навіґато ром” про й де но го і дос туп но го. 

Мо дель жит тя фор мується під впли вом соціаль них, куль тур них, осо -
бистісних де термінант. Зро зуміло, що за леж но від мо делі відрізня ти муть ся
й життєві стра тегії. Як унікальні психічні фе но ме ни, вони ма ти муть і певні
ти пові риси, зу мов лю вані спе цифікою соціокуль тур но го про сто ру, в яко му
роз гор тається жит тя. В цьо му плані виз на чен ня життєвих стра тегій на бли -
жа ти меть ся до ко нстру ю ван ня у свідо мості мар шру ту, за яким про кла да ти -
меть ся життєвий шлях. При цьо му лю ди на бере до ува ги суспільні об ста ви -
ни і си ту ації, за яких саме ця стра тегія здат на при вес ти до ба жа но го ре зуль -
та ту. Так “па ра лелізм” віку та істо рич но го часу дає змо гу співвіднес ти
життєві шля хи індивідів із про це сом істо рич них суспільних змін. Чле ни
різних віко вих ко горт про жи ва ють різні відтин ки істо рич но го часу в різно -
му віці, з усіма мож ли ви ми наслідка ми для їхніх індивіду аль них життєвих
шляхів.

Саме від своєрідності (адек ват ності, гли би ни, вчас ності) оцінок внут -
рішніх і зовнішніх ре сурсів життєздійснен ня бере по ча ток те роз маїт тя
життєвих стра тегій і по бу до ва них на них прак тик, що ми спос терігаємо у по -
всяк ден но му житті. Ра зом із тим має місце відтво рю ваність ти по вих схем
стра тегічно го пла ну ван ня, що раз у раз втілю ють ся в діях соціаль ни х  ак -
торів.

Що ж ле жить в основі роз поділу життєвих стра тегій? Дослідни ки  ви -
значають різні кри терії для їх ти по логізації. Зок ре ма, Л.Га та улліна  ви -
окремлює кри терій доміна нтної орієнтації лю дей. На підставі цьо го кри те -
рію ви ок рем лю ють ся такі мо делі:

— життєза без пе чен ня;
— життєвої по бу до ви;
— життєтвор чості.

У рам ках мо делі життєза без пе чен ня ви ок рем лю ють ся стра тегії на рос -
тан ня бла го по луч чя, зба лан со ва но го бла го по луч чя та ви жи ван ня. При цьо -
му мо делі життєвої по бу до ви та життєтвор чості вва жа ють ся кра щи ми, про -
те по тре бу ють на яв ності відповідних соціаль них умов. Цими умо ва ми є
стабілізація соціаль но-еко номічних ас пектів жит тя суспільства, підви щен -
ня життєвого рівня основ ної маси на се лен ня, вирівню ван ня мож ли вос тей
життєвого стар ту. 
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Інший дослідник — Р.Пе ху нен — будує свою кла сифікацію на підставі
спо собів роз в’я зан ня конфліктів.

 Утім, на й частіше кри терієм ти по логізації слу гує кри терій адап тації.
Так, цей кри терій ви ко рис то ву ють вітчиз няні дослідни ки О.Злобіна та
В.Ти хо но вич, російські Ю.Ле ва да (ди фе ренціація адап таційної по ведінки), 
Н.На у мо ва (зовнішня і внутрішня адап тація), Є.Ба ла ба но ва (спо со би бо -
роть би із життєвими труд но ща ми).

З 1990-х ак тив но досліджу ють ся “адап таційні стра тегії”, “стра тегії ви -
жи ван ня”. Нап рик лад, Т.Зас ла вська за зна чає, що в підґрунті адап таційної
стра тегії — на ма ган ня до соціаль но го ви жи ван ня, до збе ре жен ня мінімаль но 
при пус ти мо го соціаль но го ста ту су. По ряд із тим вона ви ок рем лює три типи
транс фор маційної ак тив ності: цільо ву ре фор ма то рську діяльність, ма со ву
соціаль но-інно ваційну діяльність і ре ак тив но-адап таційну по ведінку. Ви -
хо дя чи з цих типів ак тив ності та су куп ності та ких ознак, як цілі, мо ти ви, за -
со би реалізації, вона вирізняє чо ти ри кла си життєвих стра тегій:

— до ся галь ницькі; 
— адап таційні,
— реґресійні; 
— руй наційні (див.: [Мар ти нюк, 2014]).

Своєю чер гою, І.Ше пе лен ко роз роб ляє ти по логію життєвих стра тегій
на підставі аналізу соціаль ної ак тив ності, цілей та ціннісних орієнтацій, що
доміну ють у певній соціальній групі, а та кож ме тодів та за собів реалізації
цих цілей. На базі емпірич них да них дослідни ця до хо дить вис нов ку, що
життєві стра тегії, з од но го боку, пе ре бу ва ють під впли вом транс фор ма -
ційних про цесів у суспільстві, а з іншо го — пев ним чи ном впли ва ють на пе -
ребіг та ре зуль та ти цих змін, а го лов ним кри терієм ви ок рем лен ня типів
життєвих стра тегій виз нає оцінку міри успішності адап тації до су час них
умов жит тя. Подібний до цьо го підхід до ти по логізації життєвих стра тегій
за сто со вує і Є.Ба ла ба но ва. Вона пише про стра тегії бо роть би з життєвими
труд но ща ми. При цьо му її ти по логізація тісніше співвідне се на з реаліями
жит тя й базується суто на емпірич них по каз ни ках, що відоб ра жа ють такі па -
ра мет ри, як індивіду аль на ак тивність та раціональність. Дослідни ця ви ок -
рем лює та кож якісні ти по логії по ведінки у важ ких життєвих си ту аціях і
виз на чає по в’я зані із цим чин ни ки: впев неність у собі, інтер наль ний ло кус
кон тро лю, емоційна стійкість, пра цез датність та ін. [Кух та, 2011].

Підхід до ви ок рем лен ня типів життєвих стра тегій за співвідно шен -
ням індивіду аль ної своєрідності та твор чої ак тив ності лю ди ни про по ну ють
Є.Вар ла мо ва та С.Сте па нов. Вони виз на ча ють чо ти ри типи життєвих стра -
тегій:

а) твор ча унікальність (твор че став лен ня лю ди ни до влас но го жит тя,
коли її пе ре тво рю валь на ініціати ва спри чи няється до ви со кої міри
не пов тор ності та екстра ор ди нар ності подій її жит тя);

б) па сив на індивіду альність (стихійний, ви пад ко вий ха рак тер фор му -
ван ня лю ди ни, коли її індивіду аль на своєрідність пе ре важ но не за ле -
жить від її зу силь, а виз на чається зовнішніми об ста ви на ми);
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в) ак тив на ти повість (праг нен ня лю ди ни бути “як усі”, коли її зу сил ля
спря мо вані на до сяг нен ня за галь ноп рий ня тих цілей та ціннос тей);

г) па сив на ти повість (стихійне насліду ван ня лю ди ною соціаль них сте -
ре о типів, сліпе підпо ряд ку ван ня соціаль ним нор мам) [Вар ла мо ва,
1998].

Справді, адап тивність мож на вва жа ти інтеґраль ним по каз ни ком у по бу -
дові життєвих стра тегій, адже праг нен ня мак си маль но ком фор тно го жит тя
для пе ре важ ної більшості є ге не раль ною спо ну кою у ви борі та по бу дові лінії 
по ведінки. Пи тан ня в тому, що слід ро зуміти під адап тивністю. Заз ви чай
адап тивність ро зуміють як по ведінку при сто су ван ня до зовнішніх умов та
змін, навіть якщо це при сто су ван ня має ак тив но-пе ре тво рю валь ний  ха -
рактер.

Про те реалії су час но го суспільства такі, що відбу ли ся зміни в рівнях
впли ву і підпо ряд ку ван ня, адже в річищі провідних тен денцій (інди відуа -
лізація, рух до гро ма дя нсько го суспільства з роз ши рен ням прав і сво бод
окре мих лю дей, зрос тан ня рівня освіти й тен денція до са мо роз вит ку) відбу -
ла ся транс фор мація, за якої окре мий індивід як ніколи може впли ну ти на
рух і роз ви ток суспільства, а не лише суспільство впли ває на ньо го. Ці тен -
денції час тко во зу мов лю ють не пе ред ба чу ваність і мінливість соціаль но го
роз вит ку. Та ким чи ном, кри терій адап тив ності не може вва жа ти ся виз на -
чаль ним — за умов постійної транс фор мації важ ливішого зна чен ня на бу ває
не при сто су ван ня до зовнішніх умов, а вміння ви бу до ву ва ти влас ну лінію на 
підставі влас них спо нук і по треб. Ці спо ну ки і по тре би уже бу дуть більшою
мірою похідни ми від куль ту ри (з її ціннос тя ми, сим во ла ми), індивідни ми (з
огля ду на рівень пасіонар ності індивіда та його спо ну ки до пев них видів
діяль ності) і на самкінець — соціаль ни ми. Спе цифіка су час них умов по ля гає 
в тому, що індивід може більш вільно змінити (аж до зміни краї ни про жи -
ван ня, релігії, політич но го, куль тур но го се ре до ви ща) те соціаль не ото чен -
ня, в яко му по чу вається дис ком фортно і яке його не за до воль няє, замість
при сто со ву ва ти ся до на яв них умов. Тоб то на пе ре дній план ви хо дить не
тільки і не стільки вміння при сто су ва ти ся до соціаль них умов (адап тація),
а й мож ливість реалізу ва ти влас ний по тенціал (або мо дель жит тя, яка
видається індивідові при ваб ли вою).

До пи тан ня реалізації по тенціалу на й частіше звер та ли ся пред став ни ки
пси хо логії (А.Мас лоу з його ідеєю са мо ак ту алізації), Е.Ерик сон (життєва
ефек тивність чи роз ча ру ван ня) тощо. В цьо му кон тексті зустріча ють ся й
такі терміни, як “са моздійснен ня”, “життєздійснен ня”, “життєтворчість”. На 
дум ку ав то ра, це слід ро зуміти як мож ливість реалізації пев ної мо делі жит -
тя, що видається індивідові на й прий нятнішою. Тож го лов ним кри терієм у
по бу дові життєвих стра тегій мож на вва жа ти кри терій їх ско ор ди но ва ності з 
жит тям, су куп ності ліній по ведінки — з до сяг нен ням ба жа них і уник нен ням
не ба жа них подій/си ту ацій. Т.Рєзнік та Ю.Рєзнік ви ок рем лю ють типи стра -
тегій за пев ни ми інсти туціональ ни ми озна ка ми:

— соціаль но-еко номічне ста но ви ще;
— спосіб ви роб ниц тва й транс ляції куль тур них стан дартів;
— сис те ма реґулю ван ня та кон тро лю, соціаль ний ха рак тер (ко лек тив на

мен тальність), про фесійний етос.
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Тоб то з по гля ду цих уче них, пе релічені озна ки в су куп ності утво рю ють
ком плек сний кри терій соціологічної ти по логізації життєвих стра тегій, а
його зміст виз на чається ха рак те ром соціаль ної ак тив ності лю дей [Рез ник,
1995].

Цей підхід видається суттєвим: фор му ван ня життєвих стра тегій зу мов -
ле не дією ба гать ох чин ників, тож було б до реч ним виз на чен ня син те тич но -
го кри терію їх ти по логізації. Та ким кри терієм, вва жаю, може вис ту па ти
ефек тивність життєвих стра тегій. В еко номіці, де термін “ефек тивність”
набув найбільшо го по ши рен ня, він по зна чає співвідно шен ня між ре зуль та -
том і вит ра че ни ми за для його до сяг нен ня ре сур са ми. Ефек тив ною, та ким
чи ном, є така стра тегія, яка пе ре дба чає до сяг нен ня мети з на й мен ши ми ви -
дат ка ми.

За га лом при нцип оптимізації співвідно шен ня вит рат і до сяг нень має
місце й у ви пад ку, коли йдеть ся про ефек тивність життєвої стра тегії. Ціл -
ком до реч ним і вип рав да ним видається під ку том зору по всяк ден ної логіки
ба жан ня ак то ра відбу ти ся під час ціле ре алізації, об раз но ка жу чи, “ма лою
кров ’ю”, тоб то на й мен ши ми вит ра та ми.

Одна че коли йдеть ся про ефек тивність життєвих стра тегій, при нцип
відповідності вит рат ре зуль та тові є не обхідною, але не дос тат ньою умо вою.
По-пер ше, суб’єктив на зна чущість по став ле ної мети в сис темі осо бистіс -
них ціннісних пріори тетів може ва жи ти на ба га то більше, ніж мірку ван ня
зовніш ньо го раціональ но го оціню ван ня. Так, за ко хані під впли вом по чут тя
ладні вер ши ти вчин ки, не вип рав дані з по зицій здо ро во го глуз ду, однак до -
речні з огля ду на їхній емоційний стан. Або візьмімо ро ди ну, яка, ма ю чи
надію (хай навіть при мар ну) на оду жан ня ко гось із близь ких (над то — ди ти -
ни), го то ва по жер тву ва ти стат ка ми і май ном, залізти у бор ги, однак не вва -
жає таку стра тегію по мил ко вою, не зва жу ю чи вип рав даність вит ра чан ня
ма теріаль них ре сурсів, аби вря ту ва ти ко гось, але в на й ближчій пер спек тиві
при рек ти і його, і реш ту членів ро ди ни на жеб рац тво — склад ний і, зі сто рон -
ньо го по гля ду, не за вжди вип рав да ний вибір.

По-дру ге, скінченність пер спек ти ви біологічно го існу ван ня кон крет но -
го індивіда на кла дає певні об ме жен ня на оцінку ефек тив ності тієї чи тієї
життєвої стра тегії. Нап рик лад, соціаль на стра тегія куль тур ної асиміляції
за во йо ва них на родів, роз ра хо ва на на період зміни ба гать ох по колінь, дала
змо гу Римській імперії успішно проісну ва ти сотні років. Та навіть тоді, коли 
за всіма інши ми по каз ни ка ми стра тегія по сту по вих змін є опти маль ною,
для пе ресічної лю ди ни вона може бути не прий нят ною з огля ду на її ре аль -
ний вік (ал го ритм стра тегії вичіку ван ня сфор муль о ва ний в од но му з пра вил 
жит тя древ ньо ки та йсько го мис ли те ля Кон фуція: “Якщо дов го сидіти на бе -
резі річки, мож на по ба чи ти як про пли ва ють тру пи ва ших во рогів”. Однак,
за вваж мо, мож на і не до че ка ти ся). Тому вибір ефек тив ної стра тегії зу мов ле -
ний її конґру ентністю з осяж ною життєвою пер спек ти вою її суб’єкта.

По-третє, якщо міри лом ефек тив ності стра тегії в еко номіці чи управ -
лінні є її успіх, то щодо життєвої стра тегії внаслідок ба га топ ла но вості ре -
зуль татів життєдіяль ності суб’єкта стра тегії життєвий успіх не мож на так
само од но знач но виз на ти кри терієм ефек тив ності об ра ної стра тегії. На п ри -
к лад, ми тець чи на уко вець, що здо був за слу же не виз нан ня за вдя ки своїм
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 досягненням, з од но го боку, от ри мує дос туп до більшої кількості ре сурсів, а
з іншо го — по трап ляє в те не та ста тус но-роль о вих при писів, бо зму ше ний
відтоді знач ну час ти ну часу вит ра ча ти на відповідні ри ту а ли ( представ -
ництво, зустрічі, засідан ня тощо). Не мож на не за зна чи ти й індивіду аль -
ну інтер пре тацію успіху — те, що є успіхом для од но го, може бути по раз кою
для іншо го (зга дай мо філо со фську при тчу, за кла де ну в сю жеті повісті бра -
тів Стру гаць ких “Стал кер”: один з ге роїв док ла дає над зу силь, аби діста ти -
ся ди во виж но го ар те фак ту, що ви ко нує на й по таємніше ба жан ня лю ди -
ни, аби по вер ну ти до жит тя за гиб ло го бра та, а на томість от ри мує шматок
золота).

Тому, ве ду чи мову про ефек тивність життєвих стра тегій, не мож на об -
ме жу ва тись утилітар но-праг ма тич ним співвідне сен ням мети, до сяг нен ню
якої слу гує стра тегія, і ре сурсів, потрібних для її здійснен ня.

Оскільки життєві стра тегії ха рак те ри зу ють ся як ди намічні утво рен ня,
по кли кані спри я ти організації, реґуляції, ко ор ди нації, орієнтації, ціле ре -
алізації, адап тації, зва женій оцінці жит тя індивіда, кри терієм їхньої ефек -
тив ності є здатність якісно ви ко ну ва ти окрес лені функції, виз на ча ю чи за со -
би їх за без пе чен ня. При цьо му слід бра ти до ува ги різноп ла новість зга да них
вище функцій. Іна кше ка жу чи, ефек тивність життєвої стра тегії слід роз гля -
да ти вод но час у кількох пло щи нах, у кожній з яких мо жуть бути вирізнені
ха рак терні типи стра тегій.

1. На ле жить мати на увазі век тор спря мо ва ності життєвої стра тегії з
огля ду на те, чому вона слу гує — адап тації до об ста вин чи їх зміні, і ви яв ля ти
відповідно адап тив ний (із ши ро ким спек тром варіантів — від кон формізму
до ес капізму) і транс фор маційний (від спря мо ва ності на ра ди кальні інно -
вації до спря мо ва ності на зни щен ня, руй ну ван ня пе ре шкод, що за ва жа ють
до сяг нен ню мети) век то ри. Цей кри терій дає змо гу оцінити спосіб при сто -
су ван ня індивіда до зовнішніх об ста вин.

2. Іншим парціаль ним кри терієм ефек тив ності життєвих стра тегій є
їхня леґітимність чи нелеґітимність. Ви ко рис тан ня ди хо томії доз во ляє од -
ра зу кла сифіку ва ти життєві стра тегії з по гля ду відповідності їх як нор мам
за ко ну, так і мо раль ним нор мам. Нап рик лад, під ку том зору до сяг нен ня та -
кої мети, як осо бис те зба га чен ня, ефек тив ни ми мо жуть ви да ва ти ся стра тегії 
на кшталт по гра бу ван ня, роз бою, ошу ка нства, однак навіть у разі успішно го
здійснен ня та ких дій та уник нен ня санкцій з боку за ко ну ма ти ме місце
руйнівний мо раль ний ефект. Так само на вряд чи мож на вва жа ти ефек тив -
ною таку життєву стра тегію, що за фор маль но го дот ри ман ня юри дич них
норм ґрун тується на нелеґітим но му з по гля ду мо раль них при писів спо собі
дії — підлості, над ужи ванні довіри тощо. З іншо го боку, ре во люційна діяль -
ність, спря мо ва на на бо роть бу із суспільною не спра вед ливістю, може бути
нелеґітим ною і з по гля ду пра во вих, і мо раль них норм (зга дай мо тра гедію Че 
Ґева ри, зрад же но го се ля на ми, за чиї інте ре си він ри зи ку вав жит тям), але в
підсум ку при вес ти до суспільно ко рис них ре зуль татів. Таке ба чен ня ви во -
дить дис курс за межі пло щи ни “леґітимність/нелеґітимність”, тоб то ти по -
логізації життєвих стра тегій з ура ху ван ням того, як діє ак тор — у меж ах
норм, пра вил мо ралі та за конів да но го суспільства чи ви хо дя чи за межі цих
норм, і це зму шує звер ну ти ся до іншо го, хоча й близь ко го за змістом кри -
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терію оціню ван ня ефек тив ності життєвих стра тегій — відповідності су -
спільним інте ре сам.

3. Отже, слід співвіднес ти оцінку життєвих стра тегій з точ ки зору як із
по гля ду їхньої суспільної ко рис ності, так і з по гля ду ко ристі для окре мо го
індивіда, на підставі чого життєві стра тегії індивіду аль но го ак то ра мо жуть
бути кваліфіко вані як суспільно ко рисні чи не ко рисні. Так, по бу до ва жит -
тя за при нци пом: “Після нас хоч тра ва не рос ти” — може вирізня ти ся  ви -
соким рівнем ефек тив ності для окре мо го індивіда, але щодо роз вит ку
суспільства вона буде дес трук тив ною. Тоб то на вряд чи мож на кваліфіку -
ва ти як ефек тив ну життєву стра тегію, що бо дай по тенційно пе ре дба чає
конфлікт інте ресів індивіду аль но го і ко лек тив но го ак торів. Тож за кри -
терієм соціаль ності життєву стра тегію мож на інтер пре ту ва ти як ефек тив -
ну в разі її по зи тив но го чи при наймні не й траль но го сто сов но суспільства
мо ду су.

4. Ефек тивність життєвої стра тегії не може не бути оціню ва ною в пло -
щині пріори тетів ек стен сив ності/інтен сив ності роз вит ку. У пер шо му ви -
пад ку йдеть ся про на ро щу ван ня зовнішніх ре сурсів (ста тусів, статків, со -
ціаль но го капіталу тощо). У дру го му стра тегія зорієнто ва на, пер шою чер -
гою, на са мо роз ви ток суб’єкта (фізич ний, інте лек ту аль ний, ду хов ний), його 
са мопізнан ня, са мо ак ту алізацію та са мо ре алізацію.

5. На решті не мож на оми ну ти й кри терій адек ват ності суспільній (рівно
як і життєвій) си ту ації. Сфе ра по ши рен ня тих чи інших типів стра тегій і
міра їхньої ефек тив ності виз на ча ти меть ся рівня ми соціаль но-еко номічно го 
та куль тур но го роз вит ку суспільства, чин ним у ньо му суспільно-політич -
ним ла дом; особ ли вос тя ми суспільно го ви роб ниц тва і роз поділу; спо со бом і
рівнем жит тя; особ ли вос тя ми соціалізації та освіти; на яв ни ми за со ба ми
соціаль ної реґуляції; мірою вклю че ності лю дей у жит тя суспільства; куль -
тур ним кон тек стом; зна чущістю та впли вом тра дицій на соціаль не жит тя; а
та кож ба гать ма інши ми чин ни ка ми. Деякі еле мен ти стра те гу ван ня жит тя
за ли ша ють ся незмінни ми від часів Шу ме ра і Ва ви ло на, інші є над бан ням
технічно го по сту пу, треті — да ни ною сьо го денній моді. Але за всьо го роз -
маїт тя форм і стилів організації ак то ра ми влас но го жит тя вони ма ють бути
ко ге рен тни ми істо рич ним умо вам, відповідати умо вам того хро но то пу, в
яко му пе ре бу ває осо бистість. Існує навіть літе ра тур ний жанр, при свя че ний
ху дож ньо му зма лю ван ню стра тегій ви жи ван ня ге роїв, котрі фан тазією ав -
то ра пе ре но сять ся в інші істо ричні часи чи об ста ви ни. Пе ри петії за сто су -
ван ня анах ронічних стра тегій по ведінки із гу мо ром по ка зані у ра дянській
кіно ко медії “Іван Ва силь о вич змінює про фесію” або ж у фран цузькій —
“При бульці”. Але ви пад ки з ре аль но го жит тя (на прик лад, у разі спроб ан -
тро по логів адап ту ва ти пред став ників відста лих пле мен до умов су час но го
тех но логічно го суспільства) свідчать про серй озні ри зи ки й не без пе ки, на
які на ра жа ють ся носії не а дек ват них об ста ви нам стра тегій. Тож аналіз ефек -
тив ності життєвих стра тегій із не обхідністю пе ре дба чає роз гляд фе но ме ну в 
кон тексті поля соціаль ної ре аль ності в зістав ленні з умо ва ми роз вит ку су -
час но го суспільства. На ве дені парціальні кри терії ефек тив ності життєвих
стра тегій (мінімізація вит рат на до сяг нен ня мети; адап таційний/ транс фор -
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маційний век тор спря мо ва ності; леґітимність/нелеґітимність; суспільна
ко рисність; ек стен сивність/інтен сивність; адек ватність/не а дек ватність
що до си ту ації) да ле ко не за вжди да ють підста ви для поділу стра тегій на “хо -
роші” та “по гані”; вони на сам пе ред слу гу ють з’я су ван ню різних ас пектів і
наслідків (ефектів) ціле ре алізації. Так, роз гляд суспільних прак тик укр аїн -
сько го сьо го ден ня на во дить на дум ку, що в аномійно му суспільстві в під -
ґрунті по бу до ви ефек тив ної життєвої стра тегії пе ре бу ває здатність ак то ра
до ся га ти цілей за умов “гри без пра вил”.

Підсу мо ву ю чи, за ува жу, що ко жен із за зна че них кри теріїв ефек тив ності 
життєвих стра тегій, по чи на ю чи від мінімізації ви датків для до сяг нен ня
мети і за вер шу ю чи адек ватністю ак ту аль ним суспільним умо вам, дає під -
ста ви для ви ок рем лен ня що най мен ше трьох типів стра тегій — двох по ляр -
них і од но го зміша но го, проміжно го, тоб то та ко го, що має вод но час певні
озна ки обох про ти леж них. Скажімо, об ра на ак то ром життєва стра тегія пе -
ре дба чає по час ти зміну си ту ації, по час ти — адап тацію до неї. Звідси й маємо
таке роз маїт тя соціаль них прак тик. Однак аналітич на цінність фор маль но -
го опи су кілька сот кон крет них різно видів життєвих стра тегій дорівню ва ти -
ме нулю, бо жо ден із дослідників навіть за до по мо ги су час ної об чис лю валь -
ної техніки не в змозі опе ру ва ти та кою кількістю типів, не ка жу чи вже про
по шук емпірич них ре фе рентів для валідно го вимірю ван ня їх у при клад них
дослідженнях.

Утім, це не озна чає, що шлях до ти по логії життєвих стра тегій за син те -
тич ним кри терієм ефек тив ності є безплідним. Ефек тив ною життєва стра -
тегія є тоді, коли: 1) відповідає всім на зва ним вище кри теріям, а при її
реалізації діють всі її функції, тоб то дот ри мується при нцип функціональ ної
по вно ти; 2) має місце гар монійне поєднан ня різних функцій (дот ри му -
ється при нцип конґру ен тності). Якщо один із цих двох при нципів по ру -
шується — чи то об ра на стра тегія не відповідає од но му (тим паче — одра зу
кільком) із шес ти парціаль них кри теріїв, з яких фор мується син те тич ний
кри терій ефек тив ності, чи то по в’я зані з ними функції є не зба лан со ва ни -
ми, а ефек тивність життєвої стра тегії в яки хось ас пек тах зни жується, але
за га лом мета, до сяг нен ню якої вона слу гує, здійснюється, таку стра тегію є
підста ви кваліфіку ва ти як не опти маль ну. Якщо ж по ру шу ють ся об ид ва
при нци пи — по вно ти і конґру ен тності — апріорі мож на при пус ти ти, що
дана стра тегія хоч і здат на при вес ти до ціле ре алізації, буде не здат на  за -
безпечити якісне здійснен ня всьо го ком плек су по кла де них на неї функцій, 
що дає підста ви вва жа ти її ма ло е фек тив ною. На решті, життєва стра тегія,
реа лізація якої не відповідає ви ко нан ню всьо го ком плек су функцій і за га -
лом ста вить під сумнів мож ливість до сяг нен ня мети, має бути відне се на до
  не е фек тив них.

За леж но від суб’єктив ної зна чу щості різних кри теріїв в індивіду альній
сис темі ціннісних ко ор ди нат окре мої осо бис тості люди ви бу до ву ють різні
життєві стра тегії. І пе ре ва га за про по но ва ної сис те ми ти по логізації по ля гає
в тому, що вона дає змо гу за ра ху нок ви ко рис тан ня не од но го, а цілої гру -
пи кри теріїв оцінити життєву ефек тивність різнопланових стратегій ком п -
лек сно.
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