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ABSTRACT
The article is dedicated to individualization, which is considered as a globalization 
trend that affects all spheres of life of modern person, causing the transformation of 
social relations and social character. In particular, individualization as a trend has 
also caused some relevant accompanying tendencies such as atomization, alienation 
of personality, depersonalized communication and “colonization of the future” 
(Giddens) which changes the norms, rules of conduct and customs of a modern 
person. While market orientation (according to E. Fromm) has made a person 
pragmatic, cynical and commercialized all spheres of life, the rationalization with 
the domination of individualization as a global trend has redirected the vector to 
individual, personal rationalization, as a reflection on existential issues. The collected 
data also clearly indicates how quickly changes towards individualization in basic 
social values spread, transforming the social nature of postmodern society into a post-
material one which transforms the system of everyday practices of the modern person.
Purpose. To analyze how individualization as a global trend has influenced the 
transformation of the social nature, outline the main vectors of changes in social 
relations.
Methods. The methods involved have been philosophical, general scientific 
and special sociological methods, in particular methods of analysis, synthesis, 
comparison, reasoning by analogy, theoretical modeling, and the like. The author 
relies on the process and activity approaches, the theory of globalization and the 
sociology of social changes. Also data from world sociological studies has been 
applied to the analysis.
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Results. Individualization as a global trend has been proved to have influenced 
the transformation of the social character of modern society, in particular, in the 
formation of new value priorities and life goals of the individual, the emergence of 
new standards of conduct and daily practices. It can be assumed that the growth in 
the future of social responsibility and ecological consciousness will be positive in 
this context. At the same time, the growth of the role of the individual and his activity 
in the political and social sphere will lead to an increase in the “aggressiveness” of 
citizens and an increase in the conflict-related nature of social relations.
Conclusions. The formation of a new social character, the emergence of new 
forms of social organization and communication (social networks, etc.) along 
with the strengthening of the vector of individualism will enhance the ability and 
ability of civil society to influence the power (new modern ways of organizational 
and technological influence). This will lead to the emergence of a new class  
– creative. The emergence of modern ideologies on the basis of communication, 
information and multimedia revolutions determines transformation of the society 
communicative space, which will further multiply new life styles based on 
practices of civic activity.

Keywords: individualization; global trend; social character; social relations; 
emancipation values; postmaterialism.

Глобальний тренд індивідуалізації 
як фактор трансформації соціального 

характеру

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена індивідуалізації, яка розглядається як глобалізаційний 
тренд, якій впливає на всі сфери життя сучасної людини, викликаючи 
трансформацію соціальних відносин і соціального характеру. Зокрема 
індивідуалізація як тренд викликає і відповідні супутні тенденції – такі як 
атомізація, відчуження особистості, знеособлена комунікація, “колонізація 
майбутнього” (Гідденс), що змінює норми, правила поведінки, звичаєву 
культуру сучасної людини. Якщо ринкова орієнтація (за Е. Фромом) зробила 
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людину прагматичною, цинічною і комерціалізувала всі сфери життя, то 
раціоналізація за домінування індивідуалізації як глобального тренду змінила 
вектор на індивідуальну, особистісну раціоналізацію, як рефлексію над 
екзенстенційними питаннями. Також зібрані дані чітко вказують, як швидко 
поширюються зміни в бік індивідуалізації в основних суспільних цінностях, 
трансформуючи соціальний характер постмодерного соціуму в пост 
матеріальний, що трансформує систему повсякденних практик сучасної людини.
Мета Проаналізувати яким чином індивідуалізація як глобальний тренд 
вплинула на трансформацію соціального характеру, окреслити основні 
вектори змін соціальних відносин .
Методи Задіяними методами є філософські, загальнонаукові і спеціальні 
соціологічні методи, зокрема методи аналізу, синтезу, порівняння, міркування 
за аналогією, теоретичного моделювання тощо. Автор спирається на 
процесний і діяльнісний підходи, залучає напрацювання теорії глобалізації 
і соціології соціальних змін. Для аналізу залучаються данні світових 
соціологічних досліджень.
Результати Доведено що індивідуалізація як глобальний тренд вплинула 
на трансформацію соціального характеру сучасного суспільства, зокрема 
в частині формування нових ціннісних пріоритетів і життєвих цілей 
особистості, появі нових норм поведінки і повсякденних практик. Можна 
припустити, що позитивним в цьому контексті буде зростання в подальшому 
соціальної відповідальності та екологічної свідомості. Разом з тим зростання 
ролі індивідуальної особистості і її активність в політичній та соціальній 
площині призведе до підвищення «агресивності» громадян і збільшення 
конфліктогенності суспільних відносин.
Висновки Формування нового соціального характеру, поява нових 
форм соціальної організації і комунікації (соціальні мережі тощо) разом  
з посиленням вектору індивідуалізму сприятиме підвищенню змоги та 
вміння громадянського суспільства чинити вплив на владу (нові сучасні 
способи організаційного та технологічного впливу). Це призведе до появи 
нового класу – креативного. Поява сучасних ідеологій на базі комунікаційної, 
інформаційної та мультимедійної революцій детермінує трансформацію 
комунікативного простору суспільства, що множитиме далі нові життєві 
стилі на основі практик громадянської активності.

Ключеві слова: індивідуалізація; глобальний тренд; соціальний характер; 
суспільні відносини; емансипаційні цінності; постматеріалізм.
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Вступ
Багато науковців у соціогуманітарній сфері засвідчують той факт, що на 

сьогоднішній день тенденції індивідуалізації (і сам тренд індивідуалізації, 
як сукупність відповідних тенденцій) набули надзвичайного поширення. 
Фундамент для розбудови індивідуалізованого суспільства був 
закладений ще у кінці ХІХ століття. Е. Тоффлер вказує, на те що фактором 
поширення індивідуалізації стали основні зміни в матеріальних умовах 
життя, початок яких був наприкінці XIX століття. Саме вони вплинули 
на умови соціального життя, на соціальні відносини, а отже – і на 
особистість. Необхідність прилаштуватися до сучасних індустріальних 
умов створили потребу в існуванні людини, що відрізняється своєю 
індивідуальністю від інших індивідуальностей (Toffler, 1997).

Взагалі ідеї індивідуалізму найперше набули популярності в США 
та знайшли відображення в ліберальній ідеології “self-mademan” 
(людина, яка творить себе сама). Дане поняття вперше було використано 
Ф. Дугласом наприкінці ХІХ століття задля того, щоб позначити людину, 
яка самостійно та цілеспрямовано творить себе за допомогою праці, 
рідних та знайомих, а також успіхів (Douglass, 1992, р. 576). Все, що має 
така людина, дається їй виключно працею, завдяки відданості ділу і цілям, 
оптимізму, вірі в себе, через самореалізацію. І сьогодні вважається, що 
ці характеристики повинні бути притаманні успішній людині. Причому, 
не тільки в США, а й у всьому світі. Саме ця максима, на нашу думку  
є ідейною сутністю індивідуалізації як глобального тренду.

Тут треба зазначити важливий момент що витоками індивідуалізації як 
тренду є ніщо інше як передуючий йому глобальний тренд раціоналізації. 
Раціоналізація як процес “розчаклування світу” (М. Вебер), як 
породження епохи модерну, означений маркерами сорокинської чуттєвої 
епохи – результат бурхливої НТР і секуляризації. Раціоналізація, як 
тренд епохи модерну логічно призвів до індивідуалізації, як тренду 
епохи постмодерну і в подальшому – постматеріалізму, що у взаємодії 
з глобальною інформатизацією і її наслідком – віртуалізацією не могло 
не вплинути на формування нової соціальності, нового соціального 
характеру.
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Мета Проаналізувати яким чином індивідуалізація як глобальний 
тренд вплинула на трансформацію соціального характеру, окреслити 
основні тенденції соціальних відносин, які модернізують і повсякденні 
практики.

Методи Задіяними методами є філософські, загальнонаукові і спеціальні 
соціологічні методи, зокрема методи аналізу, синтезу, порівняння, 
міркування за аналогією, теоретичного моделювання тощо. Автор 
спирається на процесний і діяльнісний підходи, залучає напрацювання 
теорії глобалізації і соціології соціальних змін. Для аналізу залучаються 
данні світових соціологічних досліджень.

Індивідуалізація: загальні тенденції впливу на суспільні відносини

Отже які основні тенденції індивідуалізації сьогодні ? Як цей тренд 
вплинув на соціальні відносини ?

Австралійський соціолог Уотерс дає таку назву новій суспільній 
стратифікаційності – це товариство конвенціональних статусних груп, 
яке характеризується як “посткласове”. Його відрізняють від класового 
суспільства такі характерні риси:
1.  Стратифікація є, насамперед, соціокультурним феноменом і знаходить 

вираз у стилі життя, зразках споживання, інформаційних потоках, 
естетичних уподобаннях і цінностях.

2.  Конвенціональні статусні групи не стабільні та можуть накладатись  
і перетинатись, на відміну від класів.

3.  Передбачення поведінки індивіда чи групи суспільства 
конвенціональних статусів є складним. І політичні уподобання,  
і освіта, і вибір шлюбного партнера є справою особистого вибору, не 
зумовленого зовнішніми умовами.

4.  Умовою приналежності індивіда до певної групи або переходу в іншу 
групу у все більшій мірі детермінується особистим вибором певних 
цінностей і стилю життя (Waters, 1994, р. 348).
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Бауман важає, що сучасні зміни мають дві сторони:
1.  Глобальні зміни у суспільному житті та самій соціальності, стрижнем 

яких стає динамічність, гіпермобільність, відкритість та створення 
світового глобального простору, у вигляді плинного інформаційного 
потоку, а ще також невизначеність, непередбачуваність, глобальних 
та локальних ситуацій і їх наслідків та результатів.

2. Інформаційно-комунікаційні технології та тотальна інформатизація 
стають масштабним фактором, який індивідуалізує, модернізуючи та 
змінюючи економіку, умови життя, трансформує поведінку індивіда. 
(Bauman, 2005, p. 11).

Важливо що таке суспільство створюється і підтримується державою, 
мережею соціальних інститутів, закріплюючих подібний порядок речей. 
У цьому контексті інтерес викликає і концепція “власного життя” 
У. Бека, яка демонструє особливості існування людини постмодерного 
соціуму. Сучасна людина на його думку, задіяна у соціальні інститути 
суспільства не цілком, а лише фрагментарно, епізодично. Так Бек робить 
наголос на парадоксі “інституціалізованого індивідуалізму”, коли 
інституалізація поширюється, популяризується державою, її інститутами, 
а не є лише приватною справою, вибором людини. Так, “національними 
державами створюються умови та підсилюється індивідуалізація завдяки 
індивідуальним структурам та інститутам: системі освіти, ринку праці, 
цивільній, політичній структурі ” (Beck, 2002).

Таким чином індивідуалізація як тотальний глобальний тренд 
призводить до того, що свою цінність втрачають поняття солідарності, 
колективної асоціації, люди стають відчуженими суспільству. 
Відбувається процес атомізації індивідів, їх знеособлення від соціальності, 
що породжує феномени інтимофобії, явище сингулярності (збільшення 
кількості самотніх домогосподарств) поширення гостьових шлюбів, що 
деінституалізує та дестандартизує традиційну родину.

Так, саме індивідуалізація призвела до того, що у сьогоднішньому 
суспільстві інтереси соціальних класів, партій, груп знаходяться на 
задньому плані, а перше місце займають атомізовані, персоніфіковані 
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потреби індивідуалізованих особистостей, відчужених від суспільства. 
Це не змогло не вплинути на стратифікаційну систему соціуму. Так, на 
думку багатьох дослідників (Белл, Уотерс, Тоффлер) сучасна людина 
поступово перестає все більше бути втіленням рольових стереотипів 
соціальних груп, класів, що переформатовує соціальність, задає 
параметри її нової фабули.

Тому не дивно, що ще один відомий дослідник сучасності – Бауман 
розглядає індивідуалізацію навіть як заперечення форм соціальності 
і виокремлює такі основні ознаки сучасного індивідуалізованого 
суспільства:
1.  Втрата людиною контролю над соціальними явищами  

і тенденціями, не значний вплив на політику і економіку. Через це 
людина намагається контролювати те, що є біля неї, поруч, тут і зараз 
– своє життя, взаємини з іншими і т.д. Інформація про сучасну людину 
збирається звідусіль – цим переймаються банки, аптеки, інтернет-
магазини, а не тільки соціальні служби і держава. Через це сучасна 
людина не спроможна це все проконтролювати.

2.  Зростання відкритості і незахищеності сучасної людини перед 
глобальними викликами, постійними змінами. Людина незахищена 
бо панує невизначеність, що породжує хвилювання, стреси, 
занепокоєння. Хвороби сучасної цивілізації переважно пов’язані  
з перевтомою, психічним виснаженням, роздратуванням, депресіями, 
невдоволеннями. Не захищена людина і перед роботодавцями. Адже 
робота організована так, що кожен робітник в організації виконує ті чи інші 
завдання, які не завжди може виконувати іншій в силу власних обов’язків  
і перевантаженням. “Вихід найбільш важливих подій з-під контролю 
як окремої людини, так і цілої країни, призводить до втрати віри в силу 
колективних дій та можливість зміни ситуації, до паралічу політичної 
волі” (Bauman, 2005, p. 127).

3.  Прагнення людини відмовлятися від довгострокових перспектив 
заради отримання тактичних цілей і результатів. Людина починає 
дбати найперше про свої цілі, задачі, свої задоволення і бажання  
і лише вдруге думає про стратегію (Bauman, 2005).
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Так все більше у відносинах між людьми сучасного суспільства 
характерними стають тимчасовість і фрагментарність відносин, що 
відмічається багатьма дослідниками (Т. Альтман, К. Уотерс, У. Бек, 
Т. Бауман, Ж.П. Бодріяр, Р. Кастельс). Гідденс аналізуючи сучасність 
підкреслює аспекти відкритості та звільнення від форм (традицій), 
які стають взаємозалежними на індивідуальному та інституційному 
рівнях. Ризик, що виникає перед невизначеністю майбутнього, 
пов’язаний з декількома феноменами, які включають «колонізацію» 
майбутнього, доленосні моменти, ізоляцію досвіду і «особистісні кризи» 
(tribulationsoftheself) (Giddens, 1991).

Колонізація майбутнього, на думку вченого, є спробою створити 
певну ступінь надійності, в перспективі виникаючих подій, сприяючи 
формуванню життєвої траєкторії. Незважаючи на зміцнення механізмів 
захисту онтологічної безпеки, однією з найважливіших проблем пізньої 
сучасності, залишається криза особистості, що знаходить вираз в почутті 
неспокою, тривоги і відчаю, що не може до кінця усунути інституційна 
ізоляція певних видів досвіду, знову виникаючих в доленосні моменти  
і періоди потрясінь (Giddens, 1991).

Так індивідуалізація породжує цілий спектр тенденцій які кочують із 
концепцій в концепцію із сфери в сферу і означуються різними термінами. 
Мова йде про такі тенденції як відчуження, атомізація, інтимофобія і т.д. 
Всі вони знаходять прояв у різних сферах життя соціуму, пронизують всі 
його життєві стилі і повсякденні практики.

Але найбільш помітно індивідуалізація знаходить свій прояв  
у практиках життєконстрування, зайнятості, самопрезентації тощо. Вже 
саме виділення практик самопрезентації в окремий клас і їх інтенсифікація, 
як масштабне поширення серед сучасників свідчить про індивідуалізацію 
як глобальний тренд. Розповсюдження таких явищ як гостьовий шлюб 
і щорічне збільшення синглів (одноосібні домогосподарства) є також 
наслідками індивідуалізації, але вже у сфері інституту сім’ї. Отже  
в цьому сенсі важко не погодиться з Е. Тоффлером, що індивідуалізація, 
як тренд з одного боку сприяє розвитку особистого потенціалу, але  
з другого боку ускладнює людські контакти: все складніше стає завести 
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друзів, знайти партнера, створити родину, люди стають надзвичайно 
вимогливими щодо контактів, комунікації, соціальних відносин, праці, 
виду задоволення і т.д. (Toffler, 1990), що позначається і на всіх інших 
повсякденних практиках, зокрема і зайнятості – все більше людей 
декларують бажання працювати дистанційно.

Якщо в епоху модерну трендовими були практики споживання, що 
сформувало ринковий тип соціального характеру, то зараз їм на зміну 
прийшли практики самопрезентації, які хоча і пов’язані зі споживанням 
але в інформаційну епоху є новим, унікальним явищем. У цьому сенсі 
індивідуалізація як глобальний тренд не тільки породжує нові практики, 
але і змінює старі, матричні практики, надає їм нових акцентів. Зокрема 
індивідуалізація розвертає людину на себе, на її власні інтереси, 
виключно власні потреби, зростає роль і значення індивідуальних прав  
і свобод, розширюється спектр можливостей і прагнень, що створює 
грунт для нового соціального характеру.

Новий соціальний характер сучасного соціуму
Якщо ринкова орієнтація (за Е. Фромом) зробила людину 

прагматичною, цинічною і комерціалізувала всі сфери життя (Fromm, 
2007), то раціоналізація за домінування індивідуалізації як глобального 
тренду змінила вектор на індивідуальну, особистісну раціоналізацію, 
як рефлексію над екзенстенційними питаннями. На сьогоднішній 
день зібрані дані чітко вказують, як швидко поширюються зміни в бік 
індивідуалізації в основних суспільних цінностях. Ці зміни демонструють 
зв’язок з процесом зміни поколінь, і хоча він відбуваються поступово, 
проте має довготривалий ефект.

Всі ці тенденції так чи інакше вже створили передумови для нового 
соціального характеру. Так Фанк переосмисливши ідеї Є. Фрома, 
запропонував нову концепцію соціального характеру, яку окреслив 
як ”я-орієнтація» («орієнтація на себе»), засновану на адаптації до 
постмодерністського суспільства. Він вважає що середньостатистичний 
представник сучасного суспільства це переважно “орієнтована на себе 
особистість, яка має прагнення вільно самовизначатись, бути спонтанною, 
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автономною, зі зняттям будь-яких заборон або умов. Вирішальним 
мотивом для сучасної особистості є ціль створити власну, специфічну 
реальність, яка відрізняється від навколишнього світу і несе відбиток 
особистості відповідно з гаслом: ”Доки ти не зробив щось із себе, ти 
– ніщо!». ”Я – орієнтація» найбільш ширше розвинена між віковими 
категоріями і соціальними класами, професіями та стилем життя, які 
сформовані постмодерністським способом мислення (Funk, 2006, р. 58).

Характеризуючи такий соціальний характер, Фанк робить наголос на 
тому, що він однозначно не є нарцистичним. Натомість він обирає свій 
особистий соціальний контекст, свій стиль життя, а також враження та 
події, які важливі для нього.

Окремими характерними рисами особистості ”я – орієнтованої” 
особистості є:

➢  екстремальна ступінь участі (ця особистість високої мотивації; вона 
творить саму себе, цілеспрямовано змінює свій образ, зовнішність, 
ґендер за допомогою спеціальних тренінгів. програм, бодібілдингу, 
пластичної хірургії, курсів розвитку тощо);

➢  творчість (для ”я – орієнтованої” особистості креативність – само-
відданий, всеосяжний естетизм особистого життєвого простору  
та повсякденного життя;

➢  прагнення до розширення меж, в основному це стосується часу  
та просторових кордонів (така людина прагне існувати тут і зараз, 
активно подорожує);

➢  необхідність контролю (така особистість усвідомлює особистий 
контроль і направляє чи впливає на процеси та явища);

➢  комунікабельність (така особистість має велику кількість соціальних 
контактів, вона часто спілкується, перебуває в середині соціальних кіл, 
проте ці контакти є досить технічні та формальні) (Funk, 2006, р. 58).

Фанком було виділено три основні соціальні чинники формування 
нового соціального характеру: (1) орієнтація ринку на споживача 
(формування штучних потреб, продаж почуттів та емоцій, віртуалізація); 
(2) технічні новинки, цифрові технології, які розширюють межі простору 
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та часу, роблять можливим створення інших реальностей, які цікавіші 
споживачам за їх власну реальність; (3) вплив на людей, їх поведінку, 
почуття, сприйняття, смаки, маніпулювання ними та навіювання Такий 
тип особистості має орієнтацію на себе, проте переймає достатньо рис 
ринкової орієнтації. Хоча якщо мета ринкового типу – відповідність 
правилам ринку та підлаштованість під його умови, то мета 
постмодерністської особистості – створювати реальність для себе. При 
цьому в постмодерністській орієнтації є дві сторони прояву соціального 
характеру – пасивна та активна. Належність особистості до того чи 
іншого типу визначається його позицією щодо створеної ним реальності: 
споживчий вид пасивно входить в пропоновану йому реальність, 
активний вид творить нові сучасні ”світи”. Подібно тому, як в ринкових 
відносинах виробник і споживач не можуть існувати один без одного, 
так і два соціально-психологічних виду ”Я – орієнтації” знаходяться  
в взаємній залежності (Funk, 2006, р. 60).

Не беручи до уваги те, що серед двох протилежних типів 
постмодерністського характеру, активний тип має більш високу 
орієнтацію в особистій поведінці в порівнянні із пасивним, у соціально-
психологічному аспекті в них в обох зберігається своя непродуктивність 
внаслідок відчуження від можливостей людини. На думку Фанка, шлях до 
результативних відносин знаходиться у розвитку ”Я – компетенції”, яка 
виходить з можливості використання в житті власних можливостей, вмінні 
розрізняти фантазії та реальність, зовнішній і внутрішній світ. Головною 
проблемою сучасності дослідник вважає використання ”сфабрикованих” 
умінь замість практики та розвитку ”людських” здібностей, оскільки за 
рахунок цього відбувається відчуження людини від власних можливостей.

Те що Фанк називає постмодерністським соціальним характером має 
багато спільного з уявленнями Інгельхарда про ціннісний зсув до пост 
матеріалізму. Ми вважаємо що пост матеріалізму, як ідеологічному вектору 
соціальний характер описаний Фанком є найбільш синхронним. Можна лише 
припустити, що у наслідку подальшого посилення тренду індивідуалізації 
в цьому соціальному характері ще більше акцентується в ньому 
орієнтація на самовираження, самореалізацію, саморозвиток особистості.
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Вектор індивідуалізації: від постмодерну  
до постматеріалізму

Це відбуватиметься тому, що напрямок змін має відображення дії 
принципу поступового збільшення користі. Так, сьогодні у переважної 
більшості країн світу норми індустріального суспільства відходять на 
другий план у порівнянні з все більшою свободою індивідуального 
вибору життєвого стилю і індивідуалізації. Відхід від ”матеріалістичних” 
цінностей, які робили акцент на економічну і фізичну безпеку, до цінностей 
”постматеріалістичних”, з центром на проблемах індивідуального 
самовираження – найбільш повний аспект змін, проте він становить лише 
одну частину набагато ширшої, світової динаміки. Дослідження, що 
відбувались нещодавно, вказують на те, що становлення пост матеріалізму 
є лише одним аспектом процесу культурних змін, які переформують 
і політичні погляди суспільства, і релігійні орієнтації, і гендерні ролі. 
(Inglehart, 1997). Так Тірікьян представляв соціальну зміну сучасності, як 
процес радикальної трансформації на рівні всього суспільства, що викликає 
якісний стрибок і тотальну трансформацію інституціональних структур під 
впливом значного зростання показників урбанізації, сексуальних свобод  
і не інституційних релігій (Tiryakian, 1985).

На думку Інгельхарда, всі сучасні зміни мають зв’язок із загальними 
проблемами, такими як – потреба мати почуття безпеки, яке раніше за 
традиціями давали нам релігія та культурні норми. Існуюче почуття 
уразливості зазнало значного ослаблення. На це вплинуло досягнення 
високого рівня процвітання в передових індустріальних суспільствах 
разом із відносно високим рівнем соціального достатку, які передбачені 
державою. Адже тепер з точки зору широких верств населення людська 
доля більше не має такого міцного впливу з боку непередбачуваних сил, 
як це було в аграрному і ранньому індустріальному суспільстві.

У період 2016-2018 років була проведена шоста хвиля Світового 
обстеження цінностей. Воно продемонструвало що протиставлення 
”виживання” та ”самовираження” зумовлено особливостями постін-
дустріального суспільства. Поляризація матеріалістичних і пост 
матеріалістичних цінностей є одним з центральних компонентів цього 
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ціннісного виміру. Численні дані свідчать, про те, що цей різновид 
домінант відображає переорієнтацію з пріоритетного прагнення 
забезпечити економічну і фізичну безпеку на бажання домогтися 
найбільш повного самовираження, особистого добробуту і високої 
якості життя, яка відбувається при зміні поколінь (Inglehart, 2016). 
Описані культурні зміни можна виявити у всіх передових індустріальних 
суспільствах; ймовірно, що вони ініційовані тими поколіннями, які 
виросли в умовах гарантованого виживання.

Так свою ідею про зростання кількості ”постматеріалістів” 
Р. Інглхарт підтвердив результатами емпіричних досліджень. 
Дослідження європейців показало, що приналежність до суспільства 
того чи іншого типу безпосередньо пов’язана з їх віком. Зокрема, 
особи, які старше 65 років, які пам’ятають війну, мають співвідношення 
”матеріалістів” і ”постматеріалістів” яке складає 12 до 1, у той час як 
серед молоді спостерігалася прямо протилежна тенденція. На думку 
Р. Інглхарта, неминуча зміна поколінь однозначно призведе до переваги 
”постматеріалістів” (Inglhart, Veltsel, 2011).

Отже в перспективі вірогідно, що цінності пост матеріалізму, або 
як їх ще називають ”емансипаційні”, ”антропоцентричні”, ”ліберальні” 
цінності отримають більше поширення в суспільних групах, в яких 
рівень матеріального достатку та ступінь впевненості в майбутньому 
найвищі. В середині кожної суспільної групи цінності пост матеріалізму 
набудуть найбільшого поширення у тих осіб, які більше за інших впевнені  
у майбутньому – це найбільш заможні люди, які мають найкращу освіту. 
Вони будуть мати широкий діапазон цінностей, включаючи характерні 
для ситуації безпеки цінності. Відмінність соціального характеру 
тлі домінування пост матеріалізму із позитивів збільшить цінність 
толерантності, громадянської активності і соціальної відповідальності, 
посилить соціальну інклюзію, а також вірогідно сприятиме розвитку 
екологічної свідомості і значно зменшить орієнтацію на споживання.

Проте, цілком можливо, що пост матеріалізм – це виключно західний 
феномен, хоча його прояви можна очікувати у будь-якому суспільстві, яке 
зазнало перехід до високого рівня масової суспільної безпеки. Таку точку 
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зору поділяє і К. Ейк, який зауважує, що в економічно розвинених країнах 
дійсно спостерігаються позитивні результати від глобалізації, в той час, як 
у країнах з нижчим рівнем економічного розвитку ”процесом глобалізації 
породжується тривога урізноманітненням змін, які асоціюються  
з нею, а також вплив невпевненості в традиційних цілях, інтересах та 
гомогенізуючих ефектах” (Eik, 2002, p. 21). Ця тривога, на думку К. Ейка, 
не лише не зупиняється на цьому, а й поширюється через трансформацію 
культур і утворення строкатого глобального середовища, у якому домінує 
технократична, матеріалістична, капіталістична культура, що агресивно  
і повсюдно нав’язує себе, трансформуючи ідентичності.

Згідно концепції К. Ейка в реальному житті ідентичності піддаються 
значному тиску, оскільки вони спираються на колективізм, взаємний розподіл 
та взаємну згоду, в той час, як споживацька ідентичність ґрунтується на 
самозадоволенні, відособленні й приватності. Тому, головною проблемою 
нової ідентичності, на думку К. Ейка, є виникнення прагнення людини  
у будь-який спосіб подолати свій пригноблений стан, внаслідок чого вона 
намагається ідентифікувати себе на ”первісному” рівні, тобто на рівні 
расової, етнічно-національної, релігійної, ідентичностей та на рівні зв’язків 
із спільнотами. Перевагою первісної ідентичності, продовжує К. Ейк, є те, що 
”первісна” ідентичність, як і будь-яка культурна і цілісна первісна свідомість 
лише узагальнює первісні загрози що не потребує від неї нічого більшого, 
аніж кристалізації як цілісності (Eik, 2002). Отже ми можемо припустити 
що в розвинених країнах і країнах що розвиваються і порівняно недавно 
стали об’єктом впливу європейської культури прийняття емансипаційних 
цінностей (пост матеріалістичного світогляду) триває по різному.

Так сьогодні для розвинених країн все більше актуальним стає 
формування громадянської ідентичності (Дж. Александер) на противагу 
первісної ідентичності (етно і релігійної). Громадянська сфера, яка 
активно розвивається в розвинутих суспільствах і формує громадянську 
ідентичність і термінальні спільності (К. Гірц) зокрема в пострадянських 
суспільствах ще тільки починає формуватися.

Згідно досліджень ”скандинавські країни є найбільш просунені 
в ціннісному плані, суспільства півдня Європи значно відстають,  
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а пострадянські країни, які не входять в ЄС, перебувають у нижній 
частині рейтингу”(Savelyev, 2017, p. 244). Разом з тим, ”результати 
порівняльного дескриптивного аналізу 16-ти європейських країн можуть 
означати, що, незважаючи на прогнози Р. Інглхарта та його послідовників, 
не існує універсального тренду формування емансипаційних цінностей  
в європейських суспільствах. Навпаки, існують різні кластери 
суспільств з різними тенденціями змін цінностей. Якщо в більшості 
постсоціалістичних країн були ознаки часткової ціннісної трансформації, 
яка полягала у зменшенні поширення матеріалістичних цінностей при 
постійному рівні постматеріалістичних, західноєвропейські країни 
Німеччина та Іспанія рухалися у зворотному напрямку, демонструючи 
зміни, протилежні емансипаційним в обох групах. Такий хід подій 
суперечить поширеній моделі модернізації (Savelyev, 2017, p. 247). 
На нашу ж думку це є закономірним перебігом цілеспрямованого 
руху тренду, при якому обов’язкові ситуативні, специфічно культурні 
зворотні коливання, як флуктуація. Однак з цього твердження витікає ще 
один логічний висновок: формування нового глобального соціального 
характеру матиме свою унікальну специфіку в межах кожного  
із суспільств і відповідно один соціальний характер розповсюджений  
в розвинутих суспільствах буде відрізнятися від свого клону  
в суспільствах які розвиваються.

Результати досліджень
Проведене дослідження не стільки відповідає на питання, скільки 

ставить нові. З найбільш вірогідних варіацій щодо триваючих тенденцій  
і їх перспектив ми маємо наступні припущення: надалі можна очікувати, 
що посилення тренду індивідуалізації призведе до: все більшого посилення 
істотних відмінностей між ціннісними пріоритетами старших і молодших 
груп, що сприятиме формуванню нових життєвих стилів на основі нових 
інноваційних практик. Остаточно сформується і новий тип соціального 
характеру. Так в порівнянні з традиціоналістами, носії емансипаційних 
цінностей будуть політично значно активніші, громадсько свідоміше. 
Позитивним стане зростання соціальної відповідальності, соціальної 
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інклюзії, формування громадської ідентичності та екологічної 
свідомості. Разом з тим зростання ролі індивідуальної особистості  
і її активність в політичній та соціальній площині вірогідно призведе до 
підвищення «агресивності» особистої і суспільної комунікації, сприятиме 
зростанню конфлітогенності в окремих спільнотах. Можна очікувати 
і підвищення активності середнього класу – посилення його тиску  
на владу. Індивідуалізація також активно впливає і подалі впливатиме 
на трансформацію інших соціальних інститутів, зокрема суттєвих змін 
зазнає інститут родини, практики зайнятості, споживання, зміни в яких  
в різних суспільствах будуть не однаковими, що потребує однак окремого 
дослідження.

Висновки
Формування нового соціального характеру в основі якого лежить 

індивідуалізація як стрижневий модус емансипаційних цінностей, призведе 
до появи нових форм соціальної організації і комунікації (соціальні мережі 
тощо), детермінує розвиток громадянської сфери, сприятиме підвищенню 
змоги та вміння громадянського суспільства чинити вплив на владу (нові 
сучасні способи організаційного та технологічного впливу, трансформує 
весь спектр повсякденних практик сучасної людини. Тому перспективними 
для подальших досліджень в цій темі видається вивчення вектору 
трансформацій повсякденних практик, зокрема практик дозвіллевих, 
освітніх, релігійних, практик споживання, зайнятості, гендерного 
розподілу тощо. Перспективним видаються і порівняльний аналіз 
формування нового соціального характеру ”я – орієнтації” в суспільствах 
різного рівня розвитку і ступеня модернізації. Вивчення взаємозалежності 
розповсюдження емансипаційних цінностей і нового соціального характеру 
в різних суспільствах є перспективним прикладним напрямком для крос-
культурних досліджень і соціології соціальних змін так і в контексті оцінки 
евроінтеграційної перспективи пострадянських країн і особливостей їх 
залучення до простору західноєвропейської культури. Зокрема результати 
таких тематичних досліджень можуть лягти в основу формування стратегії 
євроінтеграції України.
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