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У статті розглянуто теоретико-методологічні  підходи П. Бурдьє, Дж. Коулмена та 
Р. Патнема до дослідження соціального капіталу. Показано, як  різні методологічні підгрунтя 
зумовили особливості поглядів даних вчених на сутність та форми соціального капіталу. Ви-
явлено загальне і особливе у концепціях соціального капіталу та окреслено прогностичні 
можливості  використання даного поняття при дослідженні ефективності інституціональних 
реформ в Україні. 
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Постановка проблеми. Сучасний стан 
соціально-економічного розвитку України 
позначається складним переплетінням еко-
номічних, соціальних, політичних та інших 
суперечностей, які не дозволяють країні ви-
йти на траекторію сталого соціально-
економічного розвитку. Як відомо, соціаль-
но-економічний розвиток суспільства в  су-
часних умовах розглядається як прогрес, у 
центрі якого знаходиться людина.  Почина-
ючи з 1990 року, Програмою Розвитку ООН 
(ПРООН) щорічно публікується «Доповідь 
про людський розвиток». У першій такій 
доповіді було сформульоване визначення  
поняття «людський розвиток» як процесу 
«… розширення спектру вибору. Найбільш 
важливі елементи вибору – жити довгим та 
здоровим життям, отримувати освіту та ма-
ти гідний рівень життя. Додаткові елементи 
вибору включають в себе політичну свобо-
ду, гарантовані права людини та самопова-
гу» [1]. 

Разом з тим, як відмічалося в допові-
дях Світового банку, три виміри даного ін-
дексу – здоров’я, освіта та рівень життя, не 
повною мірою відображали  основні складо-
ві розвитку, оскільки, як показала практика,  
люди повинні були володіти ще й достат-
ньою  свободою та можливостями для вибо-
ру, щоб задовольняти свої потреби [2]. Тому 
актуальним стало  передбачення можливості 
збереження позитивних результатів розвит-
ку протягом тривалого часу та протидія 
процесам, які принижують людину і підси-
люють структурну несправедливість. Тому в 
подальшому до визначальних принципів 
концепції людського розвитку були віднесе-
ні принципи соціальної справедливості, 
стійкості та поваги до прав людини. 

З цих причин у 2010 році визначення 
людського розвитку було уточнено і пред-
ставлено як «…процес розширення свободи 
людей жити довгим, здоровим та творчим 
життям, спрямованості на здійснення інших 
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цілей, які, на їх думку, мають цінність; ак-
тивно приймати участь у забезпеченні спра-
ведливості та стійкості розвитку на планеті. 
Люди – як індивідуально, так і в групах – 
одночасно є і бенефіціаріями, і рушійною 
силою розвитку людини» [3, с.22]. У відпо-
відності з цим визначенням розвиток люди-
ни  почав об’єднувати три компоненти: 

1. Добробут: розширення реальних
свобод людей таким чином, щоб вони могли 
процвітати. 

2. Розширення прав та можливостей:
можливість окремих людей та їх груп  діяти 
та отримувати цінні результати. 

3. Справедливість: підвищення соці-
альної справедливості, забезпечення стій-
кості результатів у часі, повага до прав лю-
дини та інших цілей суспільства. 

Таким чином, сьогодні сприятливі 
умови для розвитку стають залежними від 
здатності людей приймати участь у прий-
нятті рішень, які впливають на їхнє життя. 
Як було доведено представниками теорії 
суспільного вибору, держава, яка має на ме-
ті регулювати недоліки ринку, сама не поз-
бавлена «провалів» – бюрократизації, коруп-
ції, опортуністичної поведінки чиновників. 
Ці негативні наслідки діяльності держави є 
суттєвою перешкодою на шляху стабільного 
розвитку суспільства. Реалії свідчать, що в 
умовах відсутності культури громадянської 
участі й цінностей суспільного слугування 
бюрократія, як корпоративне об’єднання 
чиновників вищого ешелону влади, прагне 
до монопольного становища в державі, при-
душуючи й обмежуючи при цьому сферу 
автономії та самодіяльності суб’єктів гро-
мадянського суспільства. Саме тому стає 
важливим формування у суспільстві достат-
ньої величини соціального капіталу.   

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Увага науковців до людини як фун-
даментальної складової економічного зрос-
тання виникла у 50-ті –70-ті рр. ХХ ст. з по-
явою революційних робіт Г. Беккера та Т. 
Шульца, що започаткували теорію людсько-
го капіталу [4, 5]. Вказані вчені звернули 
увагу на те, що поряд з матеріальними ре-
сурсами та технологією вагомим чинником 
збільшення ВВП виступають знання, навич-
ки, здібності і психологічні особливості лю-
дини.  
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У подальшому ці теорії стали підгрун-
тям для більш широкого залучення особли-
востей людини для аналізу її ролі у процесі 
досягнення сталого соціально-економічного 
розвитку. Поступово у науковому середо-
вищі утвердилася думка про те, що не тільки 
людський капітал є джерелом успіху в умо-
вах ринкової економіки, але й такі  характе-
ристики людського потенціалу, як уміння 
працювати в команді, впевненість у собі, 
позитивний настрій, готовність до співпраці, 
емоційна стійкість, толерантність, відпові-
дальність, здатність прийняти виклик, готов-
ність до змін. Ці риси людського потенціалу 
завдяки роботам П. Бурдьє, Дж. Коулмена, 
Р. Патнама, Ф. Фукуями стали описувати 
поняттям «соціальний капітал» [6].  

Трансформація української економіки 
у ринкову модель та усвідомлення необхід-
ності зміни існуючого інституціонального 
середовища сприяли активізації досліджень 
соціального капіталу і вітчизняними науков-
цями. Серед існуючих робіт з даної пробле-
матики найбільш поширеними є праці, в 
яких соціальний капітал  досліджується у 
тісному зв’язку з проблемами становлення і 
розвитку громадянського суспільства. Так, у 
роботах  В. Степаненко представлено аналіз 
соціального капіталу в історичному кон-
тексті розвитку постсоціалістичних країн та 
досліджено його зв’язок з проблемами фор-
мування громадянської ідентичності та ста-
ну громадянського суспільства в Україні [7]. 
А. Колодій  вважає соціальний капітал озна-
кою зрілості та ефективності громадянсько-
го суспільства, а також тим його основним 
продуктом, який забезпечує вплив останньо-
го на  інші сфери суспільного життя [8].  У  
свою чергу, Г. Пилипенко виявляє взає-
мозв’язки громадянського суспільства з різ-
ними сферами функціонування суспільної 
організації та доводить важливу роль соці-
ального капіталу в інституціональній транс-
формації українського суспільства [9]. М. 
Лесечко розглядає соціальний капітал у кон-
тексті демократизації суспільства, встанов-
лення конструктивного діалогу між владою і 
бізнесом [10]. Роботи Я. Жаліло розширю-
ють розуміння  функціональної ролі соці-
ального капіталу через його представлення у 
якості фактора зростання конкурентоспро-
можності економіки [11].  
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Зосередженість вітчизняних науковців 
на дослідженні переважно функціональних 
форм соціального капіталу і недостаня їх 
увага аналізу сутності даного поняття поро-
джує ряд проблем методологічного характе-
ру. Перш за все, слід звернути увагу на той 
факт, що дослідники, наповнюючи соціаль-
ний капітал різним змістом, втрачають мож-
ливість виявити глибинні причинно-нас-
лідкові зв’язки, на яких грунтується взаємо-
дія даного феномену з економічною систе-
мою суспільства. А це, у свою чергу, при-
зводить до неможливості обрати ефективні 
механізми впливу на процеси, від яких за-
лежить розвиток суспільства.  

Формулювання мети статті. Метою 
даної статті є дослідження теоретико-
методологічних підходів щодо сутності по-
няття «соціальний капітал» і виявлення їх 
прогностичних можливостей при дослід-
женні ефективності інституціональних ре-
форм в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Розглядаючи погляди вчених на со-
ціальний капітал, слід зазначити, що поява 
даного поняття пов’язана, перш за все, з до-
слідженнями проблем управління на демо-
кратичних засадах. Так, у працях американ-
ського філософа А. де Токвіля вперше у 
якості фактора становлення демократії роз-
глядається «мистецтво об’єднання» – здат-
ність людей  входити у різні добровільні ор-
ганізації (літературні клуби, релігійні това-
риства, групи боротьби з рабством тощо). 
Ця здатність, як виявив дослідник, сприяла 
консолідації людей на основі вироблених 
загальних моральних норм, що сприяло 
утвердженню демократії [12]. 

Сам же термін «соціальний капітал» 
було вжито Л. Дж. Ханіфан, яка у 1916 р. 
здійснила аналіз громадських осередків 
сільської освіти і прийшла до висновку про 
необхідність ля соціалізації особистості та-
ких складових, як виховання волі, братер-
ських почуттів, взаємної симпатії, вміння 
налагоджувати соціальні взаємини і комуні-
кацію серед людей. Дане поняття згодом бу-
ло застосоване до дослідження проблем міс-
цевого розвитку і використане Дж. Джей-
кобс при вивченні механізмів  створення 
громадської безпеки, а  також  Г. Лаурі та І. 
Лайтом при виявленні причин слабкого роз-

витку малого бізнесу серед чорношкірого 
населення міста [13–15]. Завдяки даним 
працям у політичній науці утвердилась дум-
ка про те, що довіра, соціальні зв’язки між 
людьми є умовами формування стійких со-
ціальних мереж, які є підгрунтям станов-
лення і розвитку демократії.  

Незважаючи на певну поширеність по-
няття «соціальний капітал» в науках про  
суспільство, вважається, що вперше на сут-
нісному рівні дана категорія була дослід-
жена соціологом П. Бурдьє,  який  розумів 
під соціальним капіталом «сукупність ре-
альних і потенційних ресурсів, що пов’язані 
із включенням в стійкі мережеві або більш-
менш інституціоналізовані відносини взаєм-
них зобов’язань  або визнання» [16, с.66]. 

Вчений виходить із уявлення про 
спрямованість всіх дій людини на максимі-
зацію матеріальних і символічних вигід. 
Функціонуючи у різних полях суспільної 
організації (економіки, науки, релігії, мис-
тецтва тощо), суб’єкти ведуть боротьбу за 
своє соціальне положення, сенс життя і легі-
тимність. Відповідно, стратегічні перемоги 
гравців у кожному з полів залежать від   
можливостей розпоряжатися певними ре-
сурсами, які П. Бурдьє називає капіталами. 
Соціальний капітал як уособлення соціаль-
них взаємовідносин забезпечує, на думку 
дослідника, доступ до ресурсів групи або 
асоціації і дозволяє отримати ряд вигід, у 
тому числі й економічних.  

Таке тлумачення соціального капіталу 
є похідним від соціологічних концепцій про 
суспільство як об’єктивну і незалежну від 
індивідів реальність, що, виникнувши, по-
чинає жити власним життям, функціонуючи 
за своїми законами і нав’язуючи людям свій 
порядок речей. Відповідно, діяльність лю-
дини в суспільстві залежить від правил і 
норм, що в ньому встановленні. А отже, ви-
користовуючи їх ресурсний потенціал собі 
на користь, суб’єкт  отримує індивідуальні 
вигоди. 

Ця ідея набула розвитку в теорії Дж. 
Коулмана, який здійснив спробу поєднати в 
єдиний методологічний підхід теоретичні 
здобутки соціології й економіки та застосу-
вати його до дослідження взаємовідносин 
між людьми. Відзначаючи обмеженість як 
соціологічного (зосередженсть на розгляді 
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соціального оточення), так і економічного 
(акцент на незалежності господарюючих 
суб’єктів) підходів, Дж. Коулман пропонує у 
якості поєднального елемента увести в соці-
альну теорію концепцію соціального капіта-
лу. Остання базується на раціоналістичному 
підході до вивчення економічної поведінки, 
однак, ставить її у залежність від відносин, 
що склалися всередині групи людей, 
об’єднаних спільністю норм, цінностей, сві-
тогляду, а також взаємними зобов’язаннями 
й очікуваннями.  

Говорячи у такому контексті про соці-
альний капітал, Дж. Коулман визначає його 
як «цінність аспектів соціальної структури 
для акторів як ресурсів, які вони можуть ви-
користовувати для досягнення своїх цілей» 
[17, с.126]. Вчений встановлює продуктив-
ний характер даного ресурсу – здатність 
сприяти досягненню певних цілей, які не-
можливо досягти при його відсутності.  

Виділяючи три основні форми соці-
ального капіталу (зобов’язання і очікування, 
що залежать від надійності соціального се-
редовища; здатність соціальної структури до 
передачі інформаційних потоків; норми, що 
супроводжуються санкціями), Дж. Коулман 
демонструє їхню роль у досягненні індиві-
дуальних економічних цілей. Перш за все, 
на думку вченого, соціальний капітал  
спрощує економічну діяльність за рахунок 
зниження бюрократизації і, тим самим, 
сприяє зменшенню трансакційних витрат. 
Практика свідчить, що угоди, укладені на 
довірчих засадах, не потребують витрат на 
юридичне оформлення зобов’язань і страху-
вання, рівно як і інформаційні канали, що 
базуються на соціальних відносинах, дозво-
ляють уникнути витрат на пошук інформа-
ції. Норми поведінки, встановлені у певній 
спільноті, сприяють взаємним очікуванням і 
спрощують трансакції. Таким чином, вста-
новлюється взаємозв’язок соціального капі-
талу з досягненням індивідуальних цілей. 

Слід зауважити, що поряд з розумін-
ням соціального капіталу як індивідуально-
го ресурсу, у Дж. Коулмана існує і його 
представлення у якості суспільного блага: 
«актор або актори, що створюють соціаль-
ний капітал, зазвичай отримують тільки йо-
го незначну частину» [16, с.139]. Тому, на 
думку дослідника, це часто призводить до 

недостатнього інвестування в соціальний 
капітал. Дж. Коулмен також робить акцент 
на ролі соціального капіталу в формуванні 
людського капіталу. Він стверджує, що 
людський капітал складається зі знань, на-
вичок, а також із здатності людей створюва-
ти один з одним певну спільноту. 

Американський історик і політолог Р. 
Патнем, досліджуючи проблеми становлен-
ня й розвитку демократії в Італії, також ви-
користав поняття соціального капіталу, од-
нак, наділивши його дещо іншим змістом. 
Вчений визначає даний феномен як «тради-
ції соціальної взаємодії, які розпочинаються 
із глибини віків та передбачають норми вза-
ємності й довіри між людьми, широке роз-
повсюдження різного роду добровільних 
асоціацій і залучення громадян в політику 
заради вирішення проблем, які перед сус-
пільством» [12, с.224].  

Таке розуміння соціального капіталу 
стало наслідком застосування в дослідженні 
автора теорії колективних дій з її акцентом 
на досягненні співробітництва за рахунок 
загальних норм, що формуються спільними 
діями. Оцінючи результати реформи з де-
централізації влади в Італії у 1960-х рр. ХХ 
ст., Р. Патнем виявив доволі різні наслідки 
імплементації реформаторських заходів: в 
північних регіонах, де люди були більш со-
ціально активними (за показниками явки на 
виборах, участі в асоціаціях, зацікавленості 
в місцевих справах), передані повноваження 
принесли більшу суспільну корисність, у 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2017, №3

той час, як в південних у результаті реформ 
якість управління різко знизилась.  

Завдавшись пошуком відповіді на за-
питання про причини унікальних особливос-
тей громадянського життя в різних регіонах 
Італії, Р. Патнем здійснює масштабне істо-
ричне дослідження громадянських устоїв 
країни і приходить висновку, що в на Півно-
чі країни зміни політико-економічних інсти-
тутів відбувалися в унікальному соціально-
му контексті, який визначався горизонталь-
ними рівнями співробітництва і громадян-
ської солідарності, які, у свою чергу, підси-
лювали громадянське суспільство. На Півд-
ні, навпаки, інстуціональний розвиток галь-
мувався ієрархічною побудовою соціаль-
них звязків (модель «патрон-клієнт»), не-
значною залученістю населення до політич-
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ного життя з причин соціальної апатії та ві-
дсутності віри у можливість змін. З цього 
дослідник робить висновок, що добровільне 
співробітництво як необхідна умова ефекти-
вності колективних дій досягає критичного 
рівня там, де вдалося накопичити значний 
соціальний капітал у вигляді норм взаємнос-
ті і структур громадянської залученості. 

Таким чином, концепції П. Бурдьє, Дж. 
Коулмена та Р. Патнема мають як спільні, 
так і відмінні ознаки. Перш за все слід за-
уважити, що всі автори не намагаються до-
слідити сутнісні характеристики соціально-
го капіталу, а зосереджуються на його функ-
ціональних формах. При цьому автори до-
сліджують роль соціального капіталу у за-
лежності від обраної сфери дослідження. 
Так, П. Бурдьє за допомогою даного поняття 
прагне пояснити причини відтворення соці-
альної нерівності, тому наділяє його функці-
єю забезпечення особистого ресурсу в струк-
турі статусу та влади. Дж. Коулмен вивчає 
економічну поведінку і в цій сфері соціаль-
ний капітал вбачає у якості особистого ре-
сурсу вилучення корисності. І, нарешті, Дж. 
Патнем зосереджуючись на дослідженні 
взаємодії та інтеграції для підтримки демо-
кратії і громадянського суспільства вбачає у 
соціальному капіталі ключ до ефективного 
функціонування демократії. Незважаючи на 
різний об’єкт дослідження і наявність спе-
цифіки у функціональній ролі соціального 
капіталу, для всіх трьох підходів характерне 
бачення  даного феномена як уособлення 
соціальних взаємовідносин, які приносять 
вигоду. 

 З приводу того, що це за вигода – по-
зиції вчених розходяться. П. Бурдьє стверд-
жує, що соціальний капітал забезпечує в іс-
нуючій передвстановленій структурованості 
соціального простору індивідуальну вигоду 
– додаткові ресурси у боротьбі за владу і со-
ціальне визнання одних груп з іншими.

Дж. Коулмен  вважає, що кожен учас-
ник соціальних відносин може отримати від 
соціального капіталу ряд як індивідуальних, 
так і колективних вигід. Оскільки індивіди 
мають різні цілі, то й різними є їхні форми 
співробітництва, що у сукупності створю-
ють суспільний соціальний капітал. З пози-
ції теорії раціонального вибору Дж. Коу-
лмен стверджує, що формування очікувань 

та зобов’язань є вигідним у підтримці соці-
альних відносин. Дійсно, якщо людина бере 
на себе певні зобов’язання, то вона очікує, 
що надана нею послуга буде оплаченою у 
вигляді допомоги, коли в ній виникне необ-
хідність. Накопичені зобов’язання (кредити 
довіри) розширюють контроль над ресурса-
ми і подіями і задають позицію в структурі 
влади. Отже, соціальний капітал приносить 
не тільки індивідуальну вигоду, але й є ко-
рисним всім членам групи оскільки разом з 
внесеними ресурсами зростає і загальна ко-
рисність.  

Р. Патнем, навпаки, у своєму розумінні 
соціального капіталу виходить із суспільної 
вигоди. Вчений доводить, що у ході самоор-
ганізації колективних дій, тобто коли грома-
дяни самі створюють правила, слідують їм 
та їх підтримують, загальні вигоди від спів-
робітництва підвищують ефективність де-
мократії. Р. Патнем говорить: «Люди, що 
зацікавлені в демократії, її консолідації та 
ефективності, повинні перш за все сприяти 
формуванню громадянського суспільства. 
Ми підтримуємо тих, хто виступає за транс-
формацію місцевих структур і реформи на 
місцевому рівні з метою створення соціаль-
ного капіталу, а не тільки за загальнодер-
жавні ініціативи, оскільки саме так можна 
досягти ефективного функціонування демо-
кратії» [12, с.198]. 

Отже, незважаючи на існуючі розбіж-
ності у тлумаченні сутності соціального ка-
піталу, застосування даного концепту до 
аналізу  інституціональних трансформацій, 
на нашу думку, дає позитивний ефект. Як 
свідчить світовий досвід, у період реформу-
вання завжди відбувається перехід суспіль-
ства до нових, більш ефективних інститутів. 
Часто у ході інституціонального будівниц-
тва старі норми входять у суперечність з но-
вими. Тому від критичної маси накопичено-
го в суспільстві соціального капіталу зале-
жить успіх реформ. Саме тому ми пропону-
ємо розглядати соціальний капітал як ре-
сурс, за рахунок якого формуються та роз-
повсюджуються нові, більш ефективні ін-
ститути. 

Висновки. У ході дослідження теоре-
тико-методологічних  підходів П. Бурдьє, 
Дж. Коулмена та  Р. Патнема до вивчення 
соціального капіталу виявлено, що специфі-
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ка поглядів даних вчених викликана засто-
суванням різних методологічних підходів до 
аналізу, а також прикладання даного кон-
цепту до різних об’єктів дослідження. Не-
зважаючи на існуючі розбіжності, уявлення 
вчених про соціальний капітал як уособлен-
ня соціальних взаємовідносин, що прино-
сять чи то суспільну, чи то індивідуальну 
вигоду є важливою передумовою розуміння 
особливостей реалізації суспільного інтере-
су. Особливого значення це набуває у про-
цесі дослідження інституціональних реформ 
– розуміння соціального капіталу як продук-
тивного ресурсу у формуванні нових інсти-
тутів дозволяє зосереджуватись на таких за-
ходах, які створюють його критичну масу і 
дозволяють значно підвищити ефективність 
інституціонального будівництва. 
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ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА  
ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РЕФОРМ 

Д. Д. Алексеенко, соискатель, ГВУЗ «Национальный горный университет» 
 

В статье рассмотрены теоретико-методологические подходы П. Бурдье, Дж. Коулмена 
и Р. Патнэма к исследованию социального капитала. Показано, как различные методологиче-
ские основы обусловили особенности взглядов данных ученых на сущность и формы соци-
ального капитала. Выявлено общее и особенное в концепциях социального капитала и обо-
значены прогностические возможности использования данного понятия при исследовании 
эффективности институциональных реформ в Украине. 
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УДК 330.8 
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ДЕМОНСТРАТИВНЕ СПОЖИВАННЯ» 

Є. В. Кучеренко, аспірант, ДВНЗ «Національний гірничий університет», 
evgeniya_kucherenko@ukr.net 

 Розглянуто найбільш розповсюджені дефініції демонстративного споживання. Пока-
зано загальне та особливе у поняттях «показне споживання», «престижне споживання»,  
«статусне споживання», «надлишкове споживання», «іміджеве споживання», «марнотратне 
споживання». Встановлено сутність демонстративного споживання через його розуміння як 
економічного відношення, що виникає в суспільстві за наявності відповідних економічних, 
соціальних та культурологічних умов. 

Ключові слова: споживання, суспільство споживання, демонстративне споживання, по-
казне споживання, престижне споживання,  статусне споживання, надлишкове споживання, 
іміджеве споживання, марнотратне споживання. 

Постановка проблеми. Споживчий 
обсяг та його структура відіграють важливу 
роль у відображенні соціально-економічного 
розвитку суспільства, показуючи динаміку 
змін, яка відбувається не тільки у сфері сус-
пільного відтворення, але й у суспільних 
інститутах. Споживчі витрати мають ваго-
мий вплив на структуру економіки, динамі-
ку зайнятості населення, рівень інфляції та 
ін. Особливо актуальним на теперішній час 
постає дослідження досить нової для нашого 
суспільства проблеми – демонстративне 
споживання, яке з'явилось в Україні нещо-
давно, на підставі формування ринкової 
економіки та появі нового суспільства спо-
живання.  

Для нашої країни поява феномену де-
монстративного споживання є ще досить 

новим та недостатньо вивченим питанням, 
як з теоретичної так і з практичної точки зо-
ру, завдяки значному впливу на зміни у ха-
рактері споживання суспільства. Тому вини-
кає особлива потреба в детальному розгляді 
цього явища. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-
лікацій. Останнім часом спостерігається 
зростання інтересу науковців, різних облас-
тей науки у дослідженні споживання. Особ-
ливо в коло їх інтересів потрапляє спожи-
вання, яке відображає соціальне розшару-
вання та впливає на соціально-економічні 
відносини в суспільстві. 

Велика кількість економістів, соціоло-
гів та маркетологів захопилися вивчанням 
даної проблематики, але першим, хто звер-
нув свою увагу на такий феномен у суспіль-
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