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У статті розглянуто  історію досліджень сільської молоді у слов’янських країнах. На прикладі кожної окремої 
держави охарактеризовано розвиток знань про сільську молодь, наведено найвагоміші праці та проекти із зазначеної 
теми. Особливу увагу приділено міграції сільської молоді до міст та її перебуванню в просторі міста. Аналіз історіо
графії досліджень із цієї теми показав, що в окремих країнах спостерігається не лише підвищена увага до проблем 
сільської молоді, але й співпраця наукових установ і держави, коли наукові дослідження молодіжних реалій стають 
фундаментом для подальшої державної політики у цій сфері.
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В статье рассматривается история исследований сельской молодежи в славянских странах. На примере каждого 
отдельного  государства  характеризуется  развитие  знаний  о  сельской  молодежи,  приводятся  самые  влиятельные 
труды  и  проекты  по  данной  теме.  Особенное  внимание  отводится  миграции  сельской  молодежи  в  города  и  ее 
пребыванию в  пространстве города. Анализ историографии исследований по данной теме показал, что в отдельных 
странах наблюдается не только повышенное внимание к проблемам сельской молодежи, но и сотрудничество научных 
учреждений и государства, когда научные исследования молодежных реалий стают фундаментом для последующей 
государственной политики в этой сфере.

Ключевые слова: сельская молодежь, славянские страны, социология молодежи, социология села, миграция, 
городской образ жизни, идентичность, ценности.

The main  focus of  the article  is on history of  researching  the  rural youth  in  the Slavic countries. By exemplifying each 
individual  country,  there has been given a characterization of  a  level of knowledge development  regarding  rural youth,  and 
there have been guggested the most significant works and projects on the topic under discussion. A special attention is paid to 
migration of rural youth to cities and its stay in the space of city. The analysis of the topic’s research historiography has shown 
that in separate countries, one can observe not only a heightened interest of scholars in researching the problems of rural youth, 
but also a cooperation of scientific institutions and government when the research study of youth realities becomes the basis for 
further public policy in this sphere.
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Проблема сільської молоді у світовій науці 
не є новою і представлена в значній кількості 
історичних,  соціологічних,  культурологічних 
та етнологічних праць. Ми  зосередимо нашу 
увагу  на  доробку  слов’янських  науковців,  ви
хідців  з  країн  соціалістичного  табору,  адже 
умови  життя  в  цих  країнах  і  рівень  мігра
ції  сільської молоді до міст досить подібні до 
українських. Крім того, ці держави традицій
но є землеробськими, з великою часткою сіль
ського  населення,  що  зумовлює  підвищений 
інтерес до проблем сільської молоді. Зрештою, 
можна вести мову і про специфіку слов’янської 
ментальності як такої, що має за основу тради
ційну селянську культуру, тому вкрай важли
вим є простежити, наскільки сільська молодь 
залишається її носієм. 

Історіографією  соціологічних  досліджень  у 
слов’янських країнах займалася низка відомих 
російських соціологів, спадкоємців радянської 
соціологічної  науки,  представників  Російської 
академії  наук  та  СанктПетербурзького  дер
жавного  університету  –  колишніх  центрів 
радянської  соціології.  У  пропонованій  статті 
ми спиратимемося на праці «Соціологія в Ро
сії»  [16],  «Соціологія  молоді»  [17]  та  «Історія 
соціологічної  думки  в  країнах  Центральної  і 
Східної  Європи»  [1].  Зокрема,  ми  зосереди
мося  на  історії  досліджень  сільської  молоді  і 
спробуємо  простежити  підвищення  уваги  до 
цієї проблеми в окремі історичні періоди в різ
них слов’янських країнах. Таким чином, нашою 
метою є вивчення історії досліджень сільської 
молоді  у  слов’янських  країнах.  Ми  розгляда
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тимемо молодь, котра мешкає в селі, і сільську 
молодь,  яка мігрувала до міст, що характерно 
для всіх слов’янських країн. 

Розглянемо  стан досліджень  сільської  мо
лоді  в  російській  історіографії.  Відродження 
російської соціології молоді припадає на поча
ток 60х років ХХ ст.  і пов’язане зі створен
ням при ЦК ВЛКСМ соціологічної групи [17, 
с. 21]. Тоді ж почала розвиватися й російська 
соціологія  міста.  Так,  А.  Баранов  та  Ж.  За
йончковська  [4]  здійснили  серію  досліджень, 
присвячених  формуванню  соціальної  струк
тури  нових  міст,  проблемам  пристосовування 
ново прибулих  сільських  мігрантів,  адаптації 
до міського способу життя [25, с. 134]. Дослід
ник І. БестужевЛада [11] займався прогнозу
ванням духовних потреб молоді  та розробляв 
питання способу життя. Спосіб життя власне 
сільського населення вивчала соціолог Р. Рив
кіна [14]. 

У 1960х роках розпочалась активна робота 
над розробкою такого соціологічного напряму, 
як соціологія села. Особливо гостро в цей пері
од постала проблема міграції сільського насе
лення до міст, якою займалася група дослідни
ків під керівництвом Т. Заславської [9]. Вони 
досліджували  методику  і  методологію  сис
темного  вивчення  радянського  села,  систему 
сільського розселення тощо. Крім того, знач
ний внесок у розробку цієї проблеми здійснив і 
В. Старовєров [18], який займався питаннями 
взаємозв’язків міста і села, соціальнодемогра
фічними проблемами села. 

Основними  центрами  досліджень  молоді 
та  села  в  сучасній  Росії  є  Інститут  соціології 
та  Інститут  соціальнополітичних досліджень 
Російської  академії  наук.  Свою  діяльність  у 
цих установах продовжує низка видатних ро
сійських соціологів.

Зокрема, В. Ядов розробляє проблеми мо
дернізації  російського  суспільства,  соціальні 
трансформації  в  Росії,  методологію  соціо
логічних досліджень, розглядає питання бать
ків і дітей у сучасному російському суспільстві 
[24].  Л.  Дробижева  очолює  відділ  етнічної 
соціології,  вивчає  питання  ідентичності,  ет

нічності  тощо  [13].  Співпрацює  з  Інститутом 
соціології РАН і відомий російський соціолог 
села А. Хагуров [20]. В Інституті соціально
політичних досліджень РАН проблемами со
ціології  села  займається  В.  Старовєров  [19], 
який  з  1960х  років  працює  над  окресленою 
проблемою. 

В Інституті фундаментальних і прикладних 
досліджень Московського державного універ
ситету активною науковою діяльністю займа
ється В. Луков – соціолог і культуролог, який, 
крім фундаментальних наукових праць на тему 
соціології молоді, неодноразово брав участь у 
робочих  групах  Державної  Думи  РФ  з  під
готовки  проектів  законів  у  сфері  молодіжної 
політики [6]. 

Спільність  радянської  історії  залишила 
свій відбиток  і на розвитку етносоціологічних 
знань у Білорусі,  тому дослідження сільської 
молоді в білоруській науці розвивалися тим са
мим шляхом, що й у російській. 

Утім,  Інститут  соціології  АН  БРСР  було 
створено лише 1 лютого 1990 року. За час свого 
існування Інститут неодноразово брав участь 
у  розробці  державних  комплексних  програм 
фундаментальних  досліджень:  людського  по
тенціалу білоруського села [22], міграції насе
лення [8], динаміки моральноціннісних орієн
тацій [3]. Інститут соціології випускає і власне 
фахове видання – «Соціологічний альманах», 
у якому публікуються найновіші наукові роз
відки, у тому числі присвячені проб лемам сіль
ської молоді. 

Значно  більшу  увагу  питанням  сільської 
молоді приділяє у своїй роботі інша наукова ін
ституція Білорусі – Інститут мистецтвознав
ства,  етнографії  і  фольклору  ім.  К.  Кропиви 
НАН Білорусі. Фахівці Інституту вже понад 
півстоліття  досліджують  питання  громад
ського  побуту  сільського  населення  Білору
сі [2], зміни в побуті міського населення [12], 
міграцію  сільського  населення  до  міст  [5], 
взаємозв’язок  етнічних  процесів  і  способу 
життя [23].

Крім  суто  наукової  роботи,  співробітни
ки  Інституту  у  2000х  роках  започаткували 
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інноваційний  проект  наукових  досліджень  – 
«Традиції  народної  культури  у  відродженні 
села» (науковий керівник А. Гурко). Він  став 
платформою  для  реалізації  Державної  про
грами відродження й розвитку села на 2005–
2010 роки [10]. 

Що ж до Чехії та Словаччини, то тут вар
то  розпочати  з  досліджень  періоду  Чехосло
вацької Республіки. Важливою віхою в історії 
чехословацької  соціології  стало  створення  ще 
1924  року  Чехословацької  сільськогоспо
дарської  академії  [1,  с.  188],  до  якої  входила 
Центральна комісія з вивчення соціології села 
(1926) на чолі з І. Благою [27]. 

Дослідження проблем молоді в Чехії поча
лося дещо пізніше й пов’язане з організацією 
Чеського  соціологічного  товариства,  зокрема 
відділу соціології 1966 року [15]. У другій по
ловині  80х  років  ХХ  ст.  в  межах  Інституту 
філософії  і  соціології Чехословацької  академії 
наук було створено академічний відділ дослі
джень молоді. Результати його роботи опублі
ковано в спеціальному номері «Соціологічного 
журналу» (1985, № 5). 

На початку 1990х років певні спроби щодо 
систематизації  емпіричних  знань  про  молодь 
Чехії  здійснив  др  філософії  П.  Сак,  який 
є  автором  низки  цінних  праць  [36].  Після 
2000 року з’явилися й  інші цікаві досліджен
ня із цієї теми, зокрема монографії із соціології 
чеського села таких учених, як Б. Блажек [28; 
29], П. Клвач [32], В. Маєрова [33], А. Сле
пічка [37].

Що ж до вивчення молоді в сучасній Сло
ваччині,  то  можемо  назвати  праці  Л.  Маха
чека [7, с. 546–561] та С. Френчугової [34], 
присвячені  питанням  молоді  в  суспільстві  та 
соціології міста.

Історія досліджень сільської молоді в Поль
щі сягає початку ХХ ст., коли з’явилася куль
това багатотомна праця Флоріана Знанецько
го  «Польський  селянин  в  Європі  і  Америці» 
(1918–1920) [див.: 38], присвячена польським 
сільським мігрантам. Можна згадати й  іншо
го відомого тогочасного науковця Владсилава 
Грабського  [38]  –  засновника  Інституту  со

ціології  села, журналу «Щорічники соціології 
села»,  ідеолога  реформ  аграрного  сектору  та 
дослідника польського села і селянства. 

Подальшого  розвитку  соціологія  села  в 
Польщі зазнала 1971 року, коли було створе
но Інститут розвитку села і сільського госпо
дарства при Польській академії наук. На сьо
годні до Інституту входять відділи соціології 
села  та  соціології  молоді  і  освіти.  Очолює 
його  відомий  польський  соціолог  Ізабелла 
Анна  БукрабаРильська  –  автор  численних 
праць, присвячених польському селу та сіль
ській молоді [30]. Антропологією молодіжної 
культури займається Барбара Фатига – ке
рівник  осередку  досліджень  молоді  в  Інсти
туті  суспільних  наук  Варшавського  універ
ситету [31].

Упродовж  травнягрудня  2010  року  за 
сприяння  ПольськоАмериканського  фонду 
Свободи  під  керівництвом  Аґнєшки  Стше
мєчної  та  Марії  Вишницької  було  здійснено 
комплексне  дослідження  проблеми  молоді 
в  польському  селі  [35].  Проект  є  вагомим  та 
унікальним, адже охопив усі сфери діяльності 
молодих селян та окрслив реальну картину їх
нього життя.

Дослідження  села  в  Болгарії  нерозрив
но  пов’язанаі  з  ім’ям  видатного  вченого  Івана 
Хаджийського,  який  понад  півстоліття  ви
вчав  життя  болгар  у  містах  та  селах,  вико
ристовуючи  дані  анкет,  інтерв’ю  та  багатий 
етнографічний  матеріал.  У  результаті  постав 
монументальний тритомник «Побут  і дух на
шого народу» [21], який містить цінні відомос
ті  щодо  побуту,  менталітету  сільського  насе
лення, психології болгар. 

Наступний етап дослідження сільської мо
лоді  в  Болгарії  можна  зарахувати  до  1960х 
років, коли 1967 року було створено соціоло
гічну групу при Болгарській академії наук [1, 
с. 62]. Таким чином, у 60х роках ХХ ст. було 
проведено масштабні дослідження міста, села, 
молоді. Особливу увагу слід звернути на пра
цю  Н.  Яхіела  «Місто  і  село»  [26],  де  автор, 
зокрема,  розглядає  міграцію  сільської  молоді 
до міст. 
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У  1980х  роках  актуальності  набули  пи
тання адаптації мігрантів до міського способу 
життя [1, с. 64]. Наразі дослідженням молоді 
в контексті загальних суспільних трансформа
цій займається Інститут вивчення суспільства 
і знань Болгарської академії наук.

На  території  колишньої  Югославії  в  
1960х роках було створено соціологічні центри 
майже в усіх  союзних республіках. Крім того, 
1963 року розпочав свою роботу Центр соціо
логії села, міста і простору Інституту соціальних 
досліджень Загребського університету, де було 
організовано  видання  журналу  «Соціологія 
села»  [1,  с.  222].  Знаковим явищем  для  того
часної науки стало комплексне дослідження під 
керівництвом  Й.  Хрженяка,  присвячене  ви
вченню локальної общини і проведене в с. Ял
жабет (Хорватія) 1962 року. У процесі роботи 
вивчались економічні й соціальні зміни в струк
турі села, суспільна активність сільських жите

лів,  зокрема  сільської  молоді,  тенденції  зміни 
сім’ї, становище жінки в селі тощо [1, с. 223].

У 70х роках ХХ ст. популярним у Болга
рії стало вивчення молодіжного питання. Так, 
у  1971–1974  роках  у  серії  праць  Інституту 
суспільних наук «Молодь  і суспільство» було 
опубліковано низку важливих досліджень під 
керівництвом М. Брочич [1, с. 223].

Після  розпаду  Югославії  дослідження 
села та молоді продовжилися в наукових уста
новах  колишніх  союзних  республік.  Сьогодні 
вони стосуються найактуальніших для кожної 
з країн аспектів. 

Таким чином, дослідження сільської молоді 
в слов’янських країнах, базуючись на соціоло
гічних  школах  1960х  років,  уміло  адаптува
лися до потреб часу і займаються розробками 
сучасних актуальних проблем,  а фахові праці 
соціологів та етнологів використовуються для 
розробки державної молодіжної політики.
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