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ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ УЧАСНИКІВ
ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ ТРАНСКАРПАТСЬКОГО ЦЕНТРУ
ЖАНА МОНЕ УЖНУ
(за результатами соціологічного дослідження)
Статтю присвячено результатам пілотного соціологічного дослідження,
яке було проведено серед учасників літньої школи з вивчення курсу «Імміграція і
транснаціоналізм: досвід ЄС», що відбулася в рамках реалізації наукового проєкту «Транскарпатський центр Жана Моне з дослідження європейських стратегій
розвитку Ужгородського національного університету». Головна його ідея полягає в тому, щоб вивчити ціннісні орієнтири учасників зазначеної школи, з’ясувати
рівень засвоєння ними отриманих знань, а також ставлення до окремих принципових проблем: вступу України до НАТО і ЄС, щодо співжиття із громадянами
європейських країн та мігрантів, а також стосовно запровадження у навчально-освітній процес УжНУ названого навчального курсу. Курс інтеграції України
у світовий економічний та культурний процес на основі глобальних практик та
проблеми, які виникли в ході його реалізації, пов’язані зокрема з поширенням на її
теренах явищ культурної уніфікації, поступовою втратою засадничих цінностей
і традицій, поширенням популізму, корупції, потребують глибокого теоретичного
осмислення, фундаментального дослідження, найперше в регіональному аспекті.
Ключові слова: дослідження, цінності, Євросоюз, Україна, регіон.
The article is devoted to the results of a pilot sociological study conducted among
participants of the summer school to study the course «Immigration and Transnationalism: EU Experience», which took place within the research project «Jean Monnet
Transcarpathian Center for European Development Strategies of Uzhhorod National
University». Its main idea is to study the values of the participants of this school, to find
out the level of assimilation of their knowledge, as well as attitudes to certain fundamen249

tal issues: Ukraine’s accession to NATO and the EU, coexistence with European citizens
and migrants, and concerning introduction in the educational process of UzhNU of the
named educational course. The course of Ukraine’s integration into the world economic
and cultural process on the basis of global practices and problems that arose during its
implementation, related in particular to the spread of cultural unification, gradual loss
of fundamental values and traditions, the spread of populism, corruption, need deep
theoretical understanding, fundamental research, first of all in the regional aspect.
Key words: research, values, European Union, Ukraine, region.
Вступ. Європейський досвід поставив під сумнів перспективи асиміляції різних етнічних та соціальних груп в єдину гомогенну спільноту, практики мультикультуралізму щодо цивілізованого, безконфліктного співіснування різних соціокультурних груп (етнічних меншин, іммігрантів, біженців, феміністок, інших
спільнот тощо) в єдиній державі, позитивний вплив культурної багатоманітності
на людське буття. Міграційна криза в ЄС та атомізація суспільства спричинили потребу консолідації суспільства навколо загальнонаціональних цінностей шляхом
піднесення ідентичності груп до ідентичності державної та загальнаціональної.
Ця потреба співзвучна викликам глобалізації як визначальному наднаціональному процесу сучасності, який ініціює ослаблення соціальних, корпоративних та
політичних форм групової ідентичності. Він ппризвів до нових викликів у сучасному суспільстві, розмивання цінностей і традицій, конфлікту ідентичностей та
генофондів «нових» та «старих» спільнот, загроз нацбезпеки, особливо в Україні,
гострій конкуренції на її теренах панросійської імперської та проєвропейської
української ідентичностей, російсько-української війни і, як наслідку - часткової
втрати суверенітету і цілісності держави.
Курс інтеграції України у світовий економічний і культурний процес на основі глобальних практик не завжди сприяє збереженню та розвитку української
національної ідентичності та стабільності суспільства. Брак ефективних організаційно-правових та адміністративних механізмів, а також належної державної
фінансової, інформаційної підтримки національної культури призвів до поширення на її теренах явищ культурної уніфікації, поступової втрати зв’язку духовних
підвалин суспільного життя з національно-культурними архетипами, цінностями і
традиціями. Це ж стосується інституціональної та світоглядної протидії поширенню популістських практик як простого способу вирішення складних проблем суспільного розвитку. Однак найбільшим викликом для національного будівництва
в Україні є проєкт насадження російської ідентичності на теренах України, який
має довгу історію. Небезпека конкуренції цих різних світосприйнять на одній території полягає у тому, що проросійська ідентичність здатна замінити українську,
бо механізми її конструювання формують ілюзію «нерозрізнення» («какаяразница») цих ідентичностей через спільний багатовіковий спосіб буття, спільні жит250

тєві практики у побуті, освіті, охороні здоров’я, кар’єрному зростанні, віруваннях
тощо. Іншими словами, існують реальні загрози щодо втрачання засадничих цінностей і традицій, розмивання української ідентичності як із Заходу, так і Сходу,
а за цим - виникнення регіональних конфліктів, їх переростання у загальнонаціональний. При цілеспрямованій стратегії формування української національної
ідентичності Україна як новітній незавершений цівілізаційний проєкт має всі перспективи уникнути як цієї загрози, так і пасток «плавильного казана» та мультикультуралізму, оскільки такі практики глобалізації не набули на її теренах широкого втілення. Можливе цивілізаційне майбутнє України — побудова громадянської,
політичної нації, де етнічна, особистісна та групова самоідентифікація громадян
буде надійно захищена недоторканістю прав і свобод людини та громадянина, достойно забезпеченого творця свого життя. Проте така цивілізаційна перспектива
потребує детального теоретичного осмислення, фундаментального дослідження
і опосередкування як задач, чинників та механізмів її досягнення, так і викликів,
які виникатимуть на цьому шляху, зокрема у регіональному вимірі. Започаткувати
такий науковий процес і покликане це пілотне дослідження.
1. Методологія, методика та інструментарій дослідження
Соціологічне дослідження проведено серед учасників літньої онлайн-школи
з навчального курсу «Імміграція і транснаціоналізм: досвід ЄС», яка відбулася в
рамках реалізації наукового проєкту «Транскарпатський центр Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку Ужгородського національного університету» (ТЦЖМ УжНУ, 23-25 червня 2021 року). Учасники зазначеної літньої
школи є цільовою аудиторією названого навчального курсу. У кожного дослідника-викладача, задіяного в проєкту, формується власна цільова аудиторія, серед
якої проводяться і до 2023 року проводитимуться пошукові дослідження за визначеною метою і за відповідним дослідницьким методом.
Метою соціологічного дослідження були науково-вимірювальні дії за методом пілотного соціологічного дослідження, за результатами яких вивчалися ціннісні орієнтири учасників літньої онлайн-школи з навчального курсу «Імміграція і транснаціоналізм: досвід ЄС». За мету ставилося також з’ясувати рівень
засвоєння ними отриманих на заняттях знань, а також ставлення слухачів щодо
окремих принципових проблем: вступу України до НАТО і ЄС, до співжиття із
громадянами європейських країн та до мігрантів, а також до запровадження у
навчально-освітній процес УжНУ зазначеного навчального курсу.
Об’єкт дослідження – учасники зазначеної онлайн-школи з навчального курсу «Імміграція і транснаціоналізм: досвід ЄС».
Предмет дослідження - ціннісні орієнтири учасників літньої онлайн-школи
(ставлення до матеріальних та духовних цінностей, система установок, переконань, уподобань, виражена у поведінці тощо).
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Актуальність проблематики не викликає сумніву, оскільки зазначені проблеми виступають головними чинниками впливу міграції та демографії на виклики
та загрози національній безпеці, самостійності і незалежності України. Особливо
актуальним є дослідження цих проблем у регіональному вимірі, і проводиться
воно в регіоні за таким методологічним підходом вперше.
Вибірка випадкова - це учасники цільової аудиторії літньої онлайн-школи з
навчального курсу «Імміграція і транснаціоналізм: досвід ЄС» - понад 50 слухачів,
серед яких виявилось найбільше зацікавлених відповісти на поставлені запитання
анкети. Анкета складалася із вступу, 4-х блоків - 14-ти проблемних закритих і напівзакритих та одне відкрите запитання, і особистих даних (соцдемблок). Географія
досить широка: у масиві опитаних - представники майже всіх регіонів Закарпаття
та сусідніх областей, що є цілком достатнім для обраного методу пілотного соціологічного дослідження, здійснення науково-розвідувального та порівняльного
аналізу із тими дослідженнями, які проводилися в Україні та за кордоном щодо ціннісних орієнтацій населення, ставлення до мігрантів, котрі були доступні автору.
Довідково: мета курсу - підвищення професійного рівня слухачів літньої школи в ході ознайомчого вивчення тематики імміграції і транснаціоналізму, зокрема через призму напрацьованого досвіду окремих країн Євросоюзу та Європи в
цілому. Лекторами та доповідачами школи стали провідні професори УжНУ,
інших вітчизняних і зарубіжних університетів, вчені, що спеціалізуються в галузі міграції і транснаціоналізму, керівники і менеджери обласних державних
структур і приватних компаній, а слухачами - студенти, магістранти, докторанти та аспіранти УжНУ і інших вітчизняних і зарубіжних вишів. Форми роботи літньої школи: інтерактивні онлайн-лекції, навчальні семінари та тренінги, майстер-класи і дослідження. Школи ТЦЖМ УжНУ проводитимуться один
раз на рік, зазвичай влітку, протягом 3-5 днів до 2023 року включно.
Проблемність і дослідженість тем ціннісно-культурних орієнтацій населення, ставлення до мігрантів на Закарпатті та в Україні серед інших є гостроактуальною, а тому увага дослідників до них є вельми помітною, особливо
в останні три роки, коли ця проблематика надзвичайно загострилася до рівня
викликів і загроз національній безпеці держави. Стосовно явища імміграції, то
серед українських науковців посилилася зацікавленість насамперед щодо проблематики його дослідження. Зокрема науковці Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) опублікували збірник тез і матеріалів, підготовлений
за підсумками науково-практичної конференції «Проблеми реалізації державної
міграційної політики України»[1]. Заслуговують на особливу увагу праці таких
науковців НІСД, як: О.А. Малиновська [2] і Л.А. Жураківська [3], Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАНУ: Е.М. Лібанова [4],
О.В. Позняк [5] і Т.О. Гнатюк [6], дослідниці у сфері міграції із Аналітичного центру CEDOS А.В. Фітісової [7]. Важливими при дослідженні є Указ Президента
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України від 20 липня 2007 р. № 657 «Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 15 червня 2007 року «Про напрями державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності»,
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017р. № 482-р. «Про
схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025
року» [8], а також низка науково-аналітичних інтерв’ю Елли Лібанової з приводу
проблем трудової міграції і демографії [9], Романа Гурського [10] та інших. Дослідження з тематики міграційних настроїв і мотивацій, а також ціннісно-культурних орієнтацій населення системно проводить генеральний директор КМІС,
професор Володимир Паніотто [11], дослідники Олексій Толкачов [12], Ярослав
Жарєнов [13], Павло Кравчук та Катерина Кульчицька [14]. Особливо виділяються проведені дослідження наукових співробітників Інституту соціології НАН
України Ірини Бекешкіної [15], Сергія Дембіцького [16] та Євгена Головахи [17].
Поряд із названими вище (офіційними документами) логічно вписуються до цієї
проблематики аналітичні документи, як «Щодо удосконалення порядку працевлаштування іноземців в Україні» [18], створення Експертної ради з питань міграційної політики Національного інституту стратегічних досліджень та матеріали
її VII засідання, присвячене обговоренню проєкту Закону України “Про внесення
змін до деяких законів України щодо правового забезпечення наявності іноземного громадянства (підданства) у громадян України” № 4640 [19], аналіз кримінальних правопорушень, які скоїли в Україні іноземці [20] та інші.
Більше того, у практиці науково-освітніх установ майже відсутніми були дослідження й обговорення таких проблем, як протидія проявам тероризму, сепаратизму, екстремізму та нелегальній міграції в сучасних умовах [21] та ксенофобії [22]
і до них дотичних, оскільки такого масштабу міграційної кризи, яка розпочалася у
2015 році і яка б так потужно вплинула на політику Європейського Союзу в цілому
та на ситуацію в його окремих державах, в історії не було. А нині вже є нові загрози її повторення на тлі подій в Афганістані, Білорусі та інших регіонах і країнах.
Наслідки кризи відчутні повсюдно, як у країнах західноєвропейського “ядра” [23,
24], так і в прикордонних країнах Східної Європи - сусідах України, що негативно
позначилося на культурно-ціннісних орієнтаціях населення усієї Європи [25].
Слід назвати і дослідження такої проблеми, до якої раніше науковці лише
теоретично підступалися або не вивчали її зовсім, - це геномні дослідження. Тут
виділяється робота науковців УжНУ та їх партнерів, яка набуває щораз більшого
резонансу, а з огляду на нашу проблематику вона особливо актуалізується в контексті дослідження проблеми імміграції і транснаціоналізму, потребує окремого
підходу до здійснення порівняльного аналізу міграційної тематики з результатами названого вище геномного дослідження [26]. Активно розвивають тему генетичного походження предків казахстанські дослідники, зокрема в гуманітарній,
найперше в історичній і політолого-соціологічній областях [27].
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2. Зміст дослідження та соціологічний аналіз його результатів
Перший блок дослідження присвячений оцінкам респондентами власного
ставлення (Скажіть, будь ласка, наскільки важливо для Вас те, що я зараз назву?)
до важливих життєвих цінностей, складений із семи запитань.
Таблиця 1 ( %)
Запитання
Наскільки важливі для Вас друзі,
знайомі?
Наскільки важливий для Вас
вільний час?
Наскільки важлива для Вас
політика?
Наскільки важлива для Вас робота?
Наскільки важлива для Вас релігія?

Дуже
важливо

Скоріше
важливо

Скоріше не
важливо

Зовсім не
важливо

50

50

0

0

70

30

0

0

23,3

60

16,7

0

60
16,7

36,7
46,7

3,3
23,3

0
13,3

Як видно із таблиці 1, респонденти віддали перевагу вільному часу, роботі
та друзям, які розділили 1-3 місця серед своєрідного рейтингу юнацького романтизму, адже більшість опитаних - молоді люди, студенти. Тому максималістське
цінування вільного часу та друзів досить виразно протирічить цінностям роботи,
хоча розуміння у наші часи значення для людини можливостей працювати і цінність отримати роботу є ознакою того, що опитані молоді люди реально пробують розставити акценти між своїми бажаннями і реальними потребами у житті.
Для порівняння: в цілому в Україні, наприклад, політикою цікавляться 12%, а
серед наших респондентів - 83,3%.
Окремо ми виділили у цьому блоці останнє запитання як важливий індекс самопочуття: «Наскільки Ви задоволені своїм життям у цілому»? 73,3% опитаних
ним задоволені; 13,3% - ні те, ні інше, а 10% - не змогли дати однозначну відповідь, і 3,7% в цілому життям незадоволені.
За іншою методикою глобального дослідження - Індексом якості життя серед
країн світу, яке проводилося за сукупністю факторів, зокрема: купівельна спроможність населення, рівень забруднення довкілля, співвідношення цін на житло і
доходу, вартість життя, рівень безпеки, якість охорони здоров’я, час у дорозі на роботу і клімат, то Україна за підсумками 2020 року опинилася на 65 місці із 80 країн
(у 2013 році - 57) в рейтингу якості життя. Нас випередили Індія, Панама, Ліван
та Колумбія. Ще виразніше відставання України в іншому світовому рейтингу - в
рейтингу щастя: у 2013 році - 87 місце, у 2018 - 138 (після Судану і перед Того), і в
останні три роки дещо поліпшилося: у 2021 році 110 із 156 досліджуваних країн. У
регіональному зрізі цю тему варто би досліджувати окремо та порівняти із загальнонаціональними показниками. Прогнозно висновки будуть різнитися суттєво.
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Принципове питання другого блоку було таке: «Чи хотіли би Ви жити по
сусідству з іммігрантами»? «Так» відповіли 40% опитаних; «Не знаю» - 43,3% і
16,7% відповіли категорично «Ні!». А ось ці показники також значно відрізнятимуться від загальнонаціональних, ймовірно більше за попередні.
На запитання «Чи згідні Ви з твердженням, що коли робочих місць не
вистачає, потрібно віддавати перевагу громадянам України перед іммігрантами»? отримали такі відповіді: «Повністю погоджуюсь» - 20%; «Погоджуюсь»
- 40%; «Як погоджуюсь, так і не погоджуюсь» - 40%; «Не погоджуюсь» - 0. Названа проблема є глобальною і потребує окремого теоретичного осмислення і
фундаментального дослідження.
Таблиця 2 (%)
Запитання
Як би Ви оцінили вплив
іммігрантів на розвиток країни?
В УжНУ навчаються іноземні
студенти. Як Ви до них ставитеся?
А як, на Вашу думку, до них
ставляться мешканці міста?

Добре

Погано

Не добре і не
погано

Важко
відповісти

16,7

10,0

33,3

40,0

73,3

0

20,0

6,7

16,7

13,3

3,33

3,67

Молоді люди та інші учасники літньої школи, які брали участь у проведеному
дослідженні, прослухали його вперше і схвально поставилися до можливості вивчати цю складну проблематику й надалі. Так, на запитання «Якщо би Ви мали
можливість поглибити свої знання у цьому напрямі, то як би Ви поставилися до запровадження в навчально-освітній процес на кафедрі курсу «Імміграція і транснаціоналізм»? відповіли «Так» - 76,7%», 3,3% заперечили, а
решта - не визначилися.
І ще було кілька надважливих складових політико-культурної орієнтації опитаних. На запитання «Як Ви вважаєте, Україні потрібно вступати до ЄС?» відповіли «Так» 80%, «Ні» - 3,6%, «Не знаю» - 3,3%, а решта має інші думки, зокрема: «Так», але на умовах примату національних інтересів, як цього домагаються
наші сусіди (Польща, Угорщина), «Так», але для цього потрібно владі займатися
не популізмом, а здійснювати реформи і сформувати привабливий імідж нашої
країни для вкладання іноземних інивестицій у розвиток національної економіки.
На останнє запитання «Як Ви ставитеся до підписаної Угоди про Асоціацію України з ЄС?» отримали такі відповіді: «Добре» - 83,3%; «Погано» - 3,7%;
«Не добре і не погано» - 10%, а решта мала власну думку, зокрема «Добре, бо це
наш цивілізіційний вибір і виклик часу» - 3% респондентів.
3. Висновки і рекомендації. 1. Високий щабель ціннісних стандартів у опитаних щодо принципових духовних, політичних, культурних орієнтирів, самопо255

чуття, задоволеності життям, позитивного ставлення до мігрантів, сусідів, інтеграції країни до ЄС, а також виразно високі життєві стандарти свідчать про високі мотивації та позитивні настрої у молодих опитаних людей, які треба не лише
зберегти, але й розвивати на основі навчально-освітнього і виховного процесу, у
тому числі за допомоги вивчення і засвоєння цінностей, норм співжиття і досвіду
народів Європи в ході реалізації проєкту ТЦЖМ УжНУ.
2. Позитивне загалом ставлення у респондентів і до мігрантів, особливо іноземних студентів, проте суперечливими є їх думки і позиції щодо впливу мігрантів на розвиток країни, надання їм робочих місць, також проблематичним (прогнозно) є ставлення мешканців міст і сіл до приїжджих. В УжНУ цю проблему
можна б вирішувати шляхом формування, наприклад, цільової аудиторії, тобто
вивчення учасниками літніх шкіл і студентами УжНУ навчальних курсів типу
«Імміграція і транснаціоналізм» та інших, з одного боку, а головне - просвітницької роботи серед населення регіону. Ця тема поки що не досліджена в регіоні.
3. Позитивно зорієнтовані наші учасники опитування і щодо вступу України
до ЄС та підписаної Угоди про асоціацію України з ЄС.
4. Концепція літньої школи з вивчення курсу «Імміграція і транснаціоналізм», яка була частково викладена і схвалена Європейською Комісією у проєкті «Транскарпатський центр Жана Моне з дослідження європейських стратегій
розвитку», себе виправдала і пропонуватиметься до запровадження у навчальноосвітню програму кафедри міжнародних студій і суспільних комунікацій УжНУ,
а також готуватиметься до видання навчально-методичний посібник під назвою
«Імміграція і транснаціоналізм», у т.ч. за матеріалами літньої школи.
5. У постмодерному світі внаслідок розгортання глобалізаційних процесів,
популізму, корупції в духовно-культурній сфері, міграційної кризи проблеми і невизначені перспективи, загрози і виклики, які постають перед Україною, потребують комплексного вжиття заходів у духовній, науково-освітній, гуманітарній,
інформаційній, економічній і міжнародній сферах.
Існування і розвиток держави як багатонаціонального, демократичного, правового суспільства та забезпечення її національної безпеки і територіальної цілісності можливі лише за умови збереження міжнаціонального миру, регіональних
порозумінь і досягнення суспільної злагоди, а цінності і традиції, їх збереження
і розвиток, належне ставлення до них громадян - принципові засади розбудови
національної держави.
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