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Можливості й обмеження консенсусних моделей консолідації 

в інтолерантних суспільствах 

 У статті розглянуто основні типи моделей групової і суспільної 

консолідації та показано можливості й обмеження цих моделей у кризових 

суспільствах і суспільствах з несформованою культурою толерантності. 

Проаналізовано модель консенсусу як одну з найбільш відомих у фаховій літературі 

й найбільш упізнаваних населенням на рівні «здорового глузду». Показано, як 

феномен консенсусу – як показник єдності соціальних груп і суспільства та як 

стратегія і процес групової й суспільної консолідації – репрезентований у 

свідомості студентської молоді. Проаналізовано переваги і недоліки консенсусних 

моделей консолідації та межі їх застосування в недемократичних, інтолерантних 

суспільствах.   
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толерантність, культура толерантності, толерантні та інтолерантні суспільства. 
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Возможности и ограничения консенсусных моделей консолидации 

в интолерантных обществах 

В статье рассмотрены основные типы моделей групповой и общественной 

консолидации, а также показаны возможности и ограничения этих моделей в 

кризисных обществах и обществах с несформированной культурой 

толерантности. Проанализирована модель консенсуса как одной из наиболее 

известных в специальной литературе и наиболее узнаваемых населением на уровне 

«здравого смысла». Показано, как феномен консенсуса – как критерий 

сплоченности социальных групп и общества, а также как стратегия и процесс их 

консолидации – репрезентирован в сознании студенческой молодежи. 

Проанализированы преимущества и недостатки консенсусных моделей 



консолидации и показані ограничения их применения в недемократических, 

интолерантных обществах.   
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интолерантные общества. 
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The possibilities and limitations of consolidation’s consensual models in 

intolerant societies

The main types of group and social consolidation models are presented in the 

article, and possibilities and limitations of these models in crisis societies and societies 

with unformed culture of tolerance are shown. The author analyzes model of consensus 

as one of the most famous in professional literature and most recognizable by population 

at the standart of "common sense." The article shows how the phenomenon of consensus 

(as a measure of social groups and society cohesion, and as a strategy and process of 

group and social consolidation) represented in the minds of students. The advantages 

and disadvantages of consolidation’s consensual models and limits of their applicability 

in undemocratic, intolerant societies are analyzed. 
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